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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  
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Capítulo II 
Ciência e tecnologia: Benefícios e riscos 
COMPREENDER CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COMO 
MEIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES HUMANAS, IDENTIFICANDO RISCOS E 
BENEFÍCIOS DE SUAS APLICAÇÕES. 

Sônia Salém 
 

Leonardo da Vince 

Ciências 
Ensino Fundamental 
 
ENCCEJA 
Exame Nacional para certificação 
De competências de jovens e adultos 



Ciências e tecnologia: Benefícios e riscos 

4 

AONDE ESTE MUNDO VAI PARAR? 
Imagine que um de seus bisavós ou tataravós pudesse vir dar uma espiadinha aqui em nosso mundo 
nos dias de hoje. Você, então, o leva para dar um passeio na cidade: toda iluminada, com seus edifícios, 
automóveis, centros comerciais, supermercados e aparelhos como televisão, computador, telefone celu-
lar, aviões a jato e tantos outros. O que você acha que ele sentiria vendo isso tudo? Que “novidades” 
imagina que mais o surpreenderiam? Faça uma lista. 
Muitas dessas novidades são fruto de conhecimentos científicos e de suas aplicações tecnológicas dos 
últimos tempos. 
Sem dúvida, os avanços da ciência, especialmente nos dois séculos passados, foram extraordinários, 
trazendo inúmeros benefícios para a humanidade com tecnologias que permitem que nos movamos e 
nos comuniquemos com muito mais eficiência, prever e curar doenças, gerar enormes quantidades de 
energia, melhorar a agricultura, a indústria, explorar o espaço e conhecer melhor o universo em que vi-
vemos. Até mesmo nós, que vivemos neste século XXI, muitas vezes não conseguimos acompanhar a 
rapidez com que as coisas evoluem. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas conquistas, junto com o 
crescimento populacional, trazem novos e graves problemas: doenças que antes não existiam, armas de 
todos os tipos, sérios problemas urbanos, como o trânsito nas grandes cidades, inúmeras formas de 
degradação do meio ambiente – como desmatamentos, poluição do ar e da água, produção de lixo atô-
mico e muitos outros lixos...  
Não é à toa que se ouve muita gente dizer que o mundo está “perdido”. E também afirmar ou se pergun-
tar: 
 
Será que o mundo era melhor no tempo de nossos avós, bisavós, sem televisão, metrô ou comida con-
gelada...? Será que a atual sociedade em que vivemos é melhor que as anteriores? 
 
Discutir as vantagens e desvantagens dos conhecimentos científicos e suas aplicações, seus benefícios 
e riscos, envolve inúmeros fatores e pontos de vista. Qual o papel de um cidadão comum, que parece 
não poder interferir nesses caminhos e descaminhos que o mundo segue? 
Será que só nos resta esperar e assistir a tudo isso de braços cruzados? Ou será que podemos dar nos-
sa contribuição, antes que seja tarde? 
Seja qual for a participação de cada um, individual ou coletivamente, é preciso ter uma base de conheci-
mentos científicos para compreender melhor este mundo em que vivemos, suas transformações e con-
seqüências para nós e 
para as futuras gerações. Cada vez mais, isso é tão importante quanto saber ler e escrever. Afinal, sem 
compreender as coisas, não podemos nem dar palpite! 
 

A ENERGIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 
 
“Savina Maria de Jesus, Iva Maria de Souza, Antonio Costa Marques e 
Cláudio dos Reis Barbosa vivem no escuro, apesar de morar na região de 
uma das maiores usinas hidrelétricas do país... Eles estão entre os 30% de 
habitantes da zona rural que não têm acesso à energia elétrica...Dos quatro, 
apenas o trabalhador braçal Barbosa já tinha ouvido falar na possibilidade 
de racionamento de energia. Ele resume o pensamento dos companheiros 
sobre o corte: “Para mim, não faz diferença porque eu não tenho mesmo.” 
 
Folha de S. Paulo, São Paulo, p. B3. 20 maio 2001. 
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No tempo em que Dondon jogava no Andaraí 
nossa vida era mais simples de viver  
não tinha tanto miserê 
não tinha tanto ti-ti-ti. 
 
Nei Lopes. No tempo de Dondon. 

E para você, o racionamento ou a economia de energia elétrica fazem diferença? Quem vive onde há 
eletricidade já passou pela experiência de acabar a luz repentinamente, seja por alguns minutos, seja 
por várias horas. O chamado apagão, a interrupção da eletricidade em uma dada região, especialmente 

quando a região afetada é grande, mostra como nos dias atuais dependemos da eletricidade ou energia 

elétrica. 
Quantas coisas deixam de funcionar, quantas atividades ficam impedidas de ser realizadas! 
Procure se lembrar de algumas. Que objetos ou aparelhos deixam de funcionar quando falta energia elé-
trica? Pense não só em sua casa, como também em toda cidade – ruas, edifícios, fábricas, escritórios, 
lojas, parques, cinemas etc. – ou mesmo em regiões afastadas da cidade, no campo, em áreas agríco-
las. Quais desses aparelhos poderiam ser substituídos por outros que realizassem as mesmas funções? 
Vamos pensar no caso de uma residência, organizando essas idéias para depois tirar algumas conclu-
sões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ciência pode ser aplicada na área da saúde, na prevenção e trata-
mento de doenças a mesma tecnologia pode ser usada para fins mili-
tares numa guerra, causando mortes.  
 
Como exemplo: bomba atômica. 
 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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MEDINDO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Você já observou que em quase todos os aparelhos elétricos, como ferro de passar, geladeira, lâmpada, 
televisão, aparelho de som, existem (em geral na parte de trás) chapinhas ou impressos do fabricante 
que contêm informações sobre o aparelho? Analise abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Além de identificações do produto ou da marca, existem também algumas especificações técnicas.  

Em geral, são números acompanhados de símbolos ou letras como V (volt), Hz (hertz), A (ampère), W (watt) 
e outros. Tais símbolos representam unidades de medidas de algumas grandezas elétricas, características 
do aparelho ou da rede elétrica em que devem ser ligados. 
Geralmente não damos atenção a esses códigos, mas eles podem ser bastante úteis. Veja o exemplo da vol-

tagem (ou tensão) e da potência, que na chapinha da ilustração correspondem a 115V e 300W. Para que ser-
vem essas informações? 
 

A voltagem ou tensão especificada (chamada tensão nominal) é a da rede elétrica (da tomada) em que o 
aparelho funciona adequadamente: 115V, neste exemplo. As redes elétricas de nossas casas ou de qualquer 
outro lugar podem ser de 110V (ou valores próximos, como 115, 120 ou 127V) ou de 220V. Você já deve sa-
ber que se ligarmos um aparelho fabricado para funcionar em 110V numa tomada de 220V, ele “pifa”, se es-
traga! Se for uma lâmpada, ela queima. E, ao contrário, se ligarmos um aparelho de 220V em uma tomada de 
110V, ele não funciona adequadamente. Uma lâmpada vai ter seu brilho bem mais fraco. Daí a importância 
de conhecermos a tensão nominal de um aparelho e da tomada onde vamos ligá-lo.  

Placa fixada nos eletro-
eletrônicos antigos. 

 
Aparelho Secador de frutas 
Voltagem:  115 V.      
   ~ 50/60 Hz        
Potência:  300W 
Série;   XXYYXY 
 
INDUSTRIA BRASILEIRA 
MADE IN BRAZIL 

Adaptação Professor 
Marcelo Alves Moraes 
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A potência, que nesse exemplo é de 300W, é uma característica do aparelho e corresponde à quantida-
de de energia usada pelo aparelho a cada segundo. O consumo de energia de um aparelho elétrico de 
300W, por exemplo, durante uma hora de funcionamento, é de 300Wh (watt-hora). Se ele ficar ligado, 
em média, duas horas por dia, irá consumir 600Wh (2h x 300W) por dia. Em um mês de 30 dias, consu-
mirá 30 vezes isso: 18.000Wh ou 18kWh. O kWh (quilowatt-hora), que é a unidade de energia que vem 
nas contas, corresponde a 1000 watts-hora. 
 

COMO ECONOMIZAR? 

Para todos os aparelhos elétricos que utiliza em sua casa, somando tudo, obterá um valor aproximado 
(uma estimativa) da energia mensal consumida, justamente aquele valor que vem nas contas de luz. Es-
se procedimento pode ser muito útil para ajudar você e sua família a economizar energia, observando 
onde gasta mais, quanto economiza se excluir um aparelho, reduzir o tempo de uso ou substituí-lo por 
outro de menor potência. As 4 continhas não são muito difíceis, o mais difícil é decidir o que tirar ou des-
ligar, principalmente quando o que se consome já é pouco ou quando realmente se precisa do que se 
usa. 
Se quiser fazer esse exercício, de estimar o consumo total em um mês em sua residência, observe esse 
exemplo da tabela abaixo, que apresenta uma distribuição do consumo mínimo mensal de energia elétri-
ca em um domicílio brasileiro, habitado por 5 pessoas, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) tempo estimado que o compressor da geladeira fica ligado.  
(2) supondo-se 5 banhos de 8 minutos cada. 

Aparelhos Elétri-

cos 

Potência 

Média (Watts) 

Dias de uso 

no Mês 

Tempo médio 

de uso por dia 

Consumo Médio 

mensal (kWh) 

Geladeira 200 30 10h(1) 60 

Chuveiro 3.500 30 40min(2) 70 

2 lâmpadas (100 

W) 

2 x 100 30 5h 30 

3 lâmpadas (60 

W) 

3 x 60 30 5h 27 

Televisão 60 30 5h 9 

Ferro elétrico 1.000 12 1h 12 

Lava roupas 1.500 12 30min 9 

Aparelho de 

som 

20 30 4h 3 

TOTAL       220 
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1 - Desenvolvendo competências 
Uma boa forma para organizar informações é construir uma Tabela. É o que sugerimos, aqui, para refle-
tir sobre o uso da energia elétrica. A idéia é que você faça uma tabela, colocando na primeira coluna, 
alguns aparelhos elétricos que conhece (procure listar pelo menos uns 10) e, na segunda, escrevendo 
aquilo que cada aparelho fornece, ou seja, a função que executa. A terceira coluna, iremos preencher 
logo adiante. Veja esses exemplos: 
 
 

 
 
 
 
Agora, com a tabela construída na atividade 1, vamos refletir juntos. 
Na primeira coluna, está a lista de aparelhos elétricos, que podem ser de muitos tipos, exercendo fun-
ções diferentes, que são as que você listou na segunda coluna. Nela, podem ter aparecido coisas do ti-
po: calor, limpeza, roupa lavada, notícias, música, refrigeração etc. 
Podemos reescrever essas coisas de uma outra forma, procurando o que há em comum, nas funções 
desses aparelhos. Por exemplo, você pode ter listado, em seus exemplos, uma batedeira, um ventilador 
e uma furadeira. Repare que todos eles, apesar de estarem executando tarefas diferentes, produzem 
algum movimento. Nesses três exemplos, todos possuem motores elétricos. Esse tipo de motor transfor-
ma a energia elétrica em movimento, que é uma outra forma de energia, que chamamos de energia me-
cânica. Assim, em todos esses aparelhos, a energia elétrica está se transformando em alguma outra for-
ma de energia. Ao utilizá-los, estamos “consumindo” alguma energia, ou seja, transformando-a em movi-
mento, calor, luz ou som, por exemplo. 

 
2  - Desenvolvendo competências 
Voltando à tabela, preencha a terceira coluna com a forma de energia resultante da ação do aparelho. 
Coloque, ao lado da palavra ou frase que escreveu na segunda coluna, a forma de energia que se rela-
ciona a ela na terceira coluna. Por exemplo, a água fria, quando passa por dentro do chuveiro, é aqueci-
da. Portanto, a forma de energia obtida com o uso do chuveiro elétrico é o calor, ou o que também se 
chama de energia térmica. 
Repare, então: no chuveiro, a energia elétrica se transforma em calor ou energia térmica. O mesmo o-
corre em um ferro de passar roupa ou em um aquecedor elétrico. Na lâmpada, a energia elétrica se 
transforma em luz, ou energia luminosa (nas lâmpadas comuns, incandescentes, uma boa parte também 
se transforma em calor). 

 

 Aparelho elétrico  O que faz ou fornece  Forma de energia obtida 

Lâmpada Luz / iluminação   

Chuveiro Elétrico Água quente   

................. ...............   

Todos esses aparelhos transformam energia elétrica em alguma outra forma de energia. Em outros aparelhos não elétricos podem 

ocorrer outras transformações. Como no caso de um fogão a gás usado para aquecer, em que a energia química do gás (combustível) 
é transformada em calor e luz quando ele “queima”, ou seja, quando sofre uma reação de combustão.  
Mas não só em aparelhos ocorrem transformações de energia. Elas estão presentes em tudo o que acontece no nosso dia-a-dia e, 
mais que isso, em tudo o que acontece no mundo e no Universo, tanto em produtos tecnológicos como em fenômenos naturais: em um 
relâmpago, nos ventos, no fogo, em um “banho” de sol, numa planta crescendo, numa pessoa correndo, numa onda do mar, numa 
folha caindo, num vaga-lume piscando e até mesmo num abraço! 
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3—Desenvolvendo competências 

Liste algumas atividades de um dia comum de sua vida, desde a hora em que acorda até a hora de dor-
mir: os objetos e aparelhos que usa, suas atividades físicas, fenômenos da natureza que observa ao seu 
redor. Procure associar cada coisa que listou a alguma forma ou transformação de energia. 
 
ALGUMAS DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
• Na compra de aparelhos eletrodomésticos novos, dê preferência aos que consomem menos energia, 
certificados com o selo “Procel”. 
• Economize eletricidade, principalmente nos horários de maior consumo - entre 18 e 21 horas. É a hora 
em que muitas pessoas voltam do trabalho ou da escola, tomam banho, assistem TV, acendem lâmpa-
das, enfim, consomem muita energia ao mesmo tempo. 
• Lembre-se, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia. Evite usá-lo nos horá-
rios de pico. Nos dias mais quentes, tome banho com água fria ou morna (na posição verão). Limite seu 
uso ao mínimo indispensável e feche a torneira ao se ensaboar. 
• Procure lavar as roupas na máquina quando ela estiver com toda sua capacidade preenchida. Limpe o 
seu filtro com frequência. 
• Não use o ferro elétrico, várias vez ao dia, habitue-se a juntar a maior quantidade possível de roupas e 
passá-las todas de uma só vez. Não deixe o ferro ligado quando não o estiver utilizando. Regule a tem-
peratura, no caso dos ferros automáticos. Passe primeiro as roupas delicadas, que precisam de menos 
calor. Depois de desligar o ferro, aproveite ainda o seu calor para passar algumas roupas leves. 
• Instale a geladeira em locais ventilados, longe de qualquer fonte de calor, como o fogão ou áreas ex-
postas ao sol. Não abra a porta da geladeira ou do congelador a todo momento e por tempo prolongado. 
Evite colocar alimentos ainda quentes no seu interior e não guarde líquidos em recipientes sem tampa. 
Não forre as prateleiras, pois isso impede a circulação do ar. Verifique sempre se a borracha de vedação 
está em bom estado. Não utilize a parte traseira da geladeira para secar roupas ou sapatos. Faça o de-
gelo periodicamente, para evitar que se forme camada de gelo com mais de meio centímetro de espes-
sura. Regule o termostato: no inverno, a temperatura interna do refrigerador não precisa ser tão baixa 
quanto no verão. 
• Utilize ao máximo a iluminação natural do sol, abrindo as janelas, cortinas e persianas.  
Acostume-se a apagar as lâmpadas dos cômodos desocupados. Prefira, sempre que possível, as lâm-
padas fluorescentes, compactas ou circulares, no lugar das incandescentes (comuns), pois são mais e-
conômicas. Quando pintar os cômodos internos, dê preferência às cores claras, que refletem mais a luz, 
diminuindo a necessidade de iluminação artificial. 
• Não deixe a TV ligada sem necessidade. Não durma com o aparelho ligado. 

PROCEL – Programa de Conservação de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia. 

 

4—Desenvolvendo competências 
a) Anote o valor da potência, em watt (W), de algum aparelho elétrico que apresente essa informação 
em uma plaqueta ou impresso no próprio aparelho. 
b) Avalie o tempo aproximado (uma média) que ele fica ligado diariamente e depois o tempo, em horas, 
durante todo o mês (30 dias). 
c) Conhecendo sua potência e o tempo de uso, obtenha o valor em watt-hora (Wh) da energia consumi-
da em 1 mês. 
d) Transforme agora o valor que obteve em watt-hora, para quilowatt-hora (kWh). 
Lembre-se de que 1kWh = 1.000Wh. 
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CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 
Ao ter que programar formas de economizar energia, muita gente tem dificuldades. O que excluir? Dá 
para ficar sem lâmpadas? Sem TV? Ou sem geladeira, por exemplo? A geladeira é um bom exemplo de 
eletrodoméstico sem o qual é difícil imaginar o mundo hoje em dia. 
Como seria possível o comércio ou as casas sem geladeira? 
Por que precisamos da refrigeração para conservar os alimentos?  
Será essa a única maneira de conservá-los?  
O mundo tem hoje cerca de 6 bilhões de bocas humanas para alimentar. E, para isso, são necessárias 
muitas fontes de alimentação, além de uma enorme produção agrícola e industrial que dê conta de abas-
tecer as cidades, garantir a qualidade dos alimentos e prolongar sua vida útil para que possam ser trans-
portados por longas distâncias e ser estocados. 
 

TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO 
Prolongar a vida de um alimento não é uma novidade. Os antigos caçadores, muitos séculos atrás, que 
salgavam e defumavam a carne de sua presa, já estavam fazendo isso: perceberam que a carne, cober-
ta de sal por algum tempo, tornava-se seca (desidratada), durando muito mais, o que também ocorria 
quando era exposta à fumaça e ao calor (defumada). 
Como seria possível o comércio ou as casas sem geladeira? 
Por que precisamos da refrigeração para conservar os alimentos? 
Será essa a única maneira de conservá-los? 
 

5 - Desenvolvendo competências 
Salgar e defumar são técnicas de conservar alimentos usadas até hoje, por exemplo em toucinhos, sala-
mes e bacalhaus. Que outras formas você conhece? Faça uma lista de métodos caseiros ou industriais 
que conhece para prolongar o tempo em que um alimento pode ser guardado. 
 

6 - Desenvolvendo competências 
Usando a lista que fez, preencha uma tabela como a apresentada a seguir, dando exemplos de 
alimentos que são conservados pelos métodos indicados: 
 

 
FONTES DE ENERGIA: QUAL A MELHOR? 
 

Técnica de conservação 
  

Alimentos 
  

Resfriados ou congelados   

Defumados   

Secos, desidratados   

Pasteurizados   

Enlatados   

Colocados em frascos fechados, com adição de 
sal, vinagre, açúcar ou outras substâncias. 

  

Embalados a vácuo   

Colocados em embalagens do tipo “longa-vida”   
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Na tabela que você completou acima estão algumas das técnicas mais comuns de conservação 
dos alimentos. O que quase todas elas têm em comum é que impedem ou reduzem o desenvolvimento de 
microorganismos que também se alimentam dos nossos alimentos, como fungos e bactérias. Alguns ambien-
tes são mais favoráveis para esses microorganismos crescerem e se reproduzirem, como locais úmidos e 
quentes. Por isso, freqüentemente vemos os dizeres em rótulos de alimentos: “Conservar em local seco e 

arejado”. 
Observe que, entre as técnicas citadas, existem, pelo menos, quatro formas de tornar o ambiente 
desfavorável ao desenvolvimento desses microorganismos: a redução da temperatura (resfriamento ou con-
gelamento); o uso do calor (defumação ou pasteurização); a redução ou eliminação da água (desidratação); 
e a adição de substâncias apropriadas, na maioria dos produtos industrializados. Outras técnicas retardam a 
deterioração do alimento que ocorre por ação química, como é o caso da oxidação: reação que se dá pelo 
contato com o ar. Para isso, usam-se embalagens hermeticamente fechadas ou a vácuo (onde se retira qua-
se todo ar), ou também se adicionam substâncias que reduzem a oxidação, 
como é o caso da vitamina C. 
 

7- Desenvolvendo competências 
Leia o texto abaixo, extraído de um livro de culinária: 
“Para se fazer qualquer doce em calda, a proporção é de 500g de fruta para 500g de açúcar. 
Depois de limpar e cortar a fruta, deixe ferver até o ponto desejado.” 
O que você acha que faz com que as compotas se conservem mais que a fruta fresca? 

 
8 - Desenvolvendo competências 
Observe o rótulo de algum alimento em conserva, como palmito, ervilha, pepino ou outro. 
Veja, na lista de ingredientes, quais são as substâncias adicionadas. 
Que substâncias presentes nessas conservas você conhece?  
Quais você acha que fazem com que o alimento demore mais para se deteriorar?  
Por que será que recebem o nome de “conserva”? 
 

OS ADITIVOS  
A adição de substâncias para conservar um alimento é usada em muitos produtos industrializados, mas também em 
inúmeros procedimentos e receitas caseiras. Você conhece alguns exemplos? Quais? 

 
Açúcar, sal, vinagre e temperos ou condimentos como pimenta, canela e cravo-da-índia são exemplos de 
algumas substâncias adicionadas a alimentos. Nos alimentos industrializados, além dessas, muitas outras 
são acrescentadas. 
Se você observar os rótulos dos produtos alimentícios, poderá verificar que, na lista de ingredientes, existem, 
muitas vezes, substâncias com nomes complicados como “emulsificante tartárico de diglicerídio, espessante 
goma xantane, estabilizante fosfato dissódico, ácido ascórbico” e outros. Realmente, são nomes de dar me-
do! São os aditivos usados na fabricação do produto. Alguns deles têm a função de conservar o alimento por 
tempo prolongado, os chamados conservantes. Mas existem outros, usados para tornar a aparência ou o 
gosto mais atraentes, como os edulcorantes, que adoçam, os corantes, que tingem, os aromatizantes (ou 
flavorizantes), que dão cheiro e os espessantes, que acentuam a textura ou consistência do produto.  
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Algumas vezes, esses aditivos são “naturais”, outras vezes são produzidos artificialmente em laborató-
rio. Por exemplo, você deve saber ou desconfiar que um chiclete de canela pode  não ter canela alguma, 
mas talvez não imagine que outro produto natural pode ser usado para extrair o gosto da canela: a a-
mêndoa. Já em um chiclete “tutti-frutti” e, na grande maioria de outros chicletes, balas e guloseimas em 
geral, o sabor característico é obtido de forma totalmente artificial. Observe no rótulo dessa bala a lista 
de ingredientes. 
 
Os rótulos dos produtos alimentícios contêm várias outras informações úteis, como as “informações nu-
tricionais”: valor calórico, proteínas, gorduras, carboidratos, colesterol e minerais.  
 
Observe o rótulo fantasia. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rótulo e ingredientes fantasia -  Informação Nutricional Porção de 30g 

 

(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.  
(**)Quantidade não significativa.  
 
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, gotas de chocolate, açúcar invertido, mel, 
sal, canela em pó, fermentos químicos: (bicarbonatos de amônio e sódio, fosfato monocálcico e piro-
fosfato ácido de sódio); emulsificante: tartárico de diglicerídio; espessante: goma xantane;  estabili-
zante: ácido ascórbico aromatizantes, estabilizantes fosfato dissódico,  lecitina de soja, ácido tartári-
co, CONTÉM GLUTÉN. 
 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
 

nutrientes quantidade %VD* 

Carboidratos 16g 4 

Proteínas 1g 3 

Gorduras totais 6g 8 

Gorduras saturadas 1,5g 6 

Colesterol 0 mg 0 

Fibra alimentar menor que 1g 3 

Cálcio *     

Ferro *     

Sódio 75 mg 3 
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E A SAÚDE, COMO FICA? 

É comum ouvirmos dizer que os alimentos, hoje em dia, estão cheios de “química” e, por isso, devem fazer 
muito mal à nossa saúde. Na verdade, o certo seria dizer que eles contêm substâncias artificiais (ou sintéti-
cas), pois mesmo o sal, o açúcar, o vinagre ou a pimenta, que são naturais, são constituídos de substâncias 
químicas. Mas, como vimos, os aditivos fabricados artificialmente têm suas funções e, graças a eles, hoje, é 
possível transportar, estocar e conservar alimentos e, em alguns casos, até mesmo manter nutrientes de que 
necessitamos. Entretanto, também é verdade que nem sempre seu emprego é saudável.  
O uso de aditivos alimentares em grandes quantidades ou por tempos muito prolongados podem fazer mal à 
saúde. Alguns são considerados cancerígenos, como certos corantes, adoçantes e substâncias usadas em 
embutidos e carnes; outros atacam o estômago ou sobrecarregam fígado e rins. Muitas pesquisas científicas 
são desenvolvidas para estudar esses efeitos sobre a saúde, mas seus resultados nem sempre são conclusi-
vos, pois seriam necessários muitos anos de estudos para se ter certeza desses efeitos. E, mesmo com os 
resultados que se têm no momento, as opiniões sobre o assunto, até entre especialistas, costumam ser polê-
micas.  
De todo modo, a partir de estudos feitos com animais, define-se uma dose diária máxima de aditivos consi-
derada aceitável para os seres humanos e, para controlar o seu uso, existem normas e leis em cada país. 
Procure se informar sobre essas regulamentações e verificar quais são os órgãos responsáveis por elas na 
região onde mora. 
 
Observe a tabela abaixo e faça uma reflexão, beber ou não beber. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google/adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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“FIQUE LIGADO”! 
Os aditivos são, pois, mais um exemplo das muitas possi-
bilidades em que a ciência e a tecnologia contribuem para 
a vida humana, mas que também podem prejudicá-la. 
Contudo, não se trata, apenas, de ser contra ou a favor; o 
consumidor precisa ficar atento àquilo que compra ou con-
some. É bom lembrar que, mesmo quando contêm conser-
vantes, os alimentos não se conservam para sempre, por 
isso têm um prazo de validade, que deve ser observado e 
respeitado, pois, passado esse período, seu consumo po-
de ser perigoso. Existem leis regulamentando a fabricação 
dos alimentos, mas a fiscalização nem sempre é feita cor-

retamente e, infelizmente, mesmo no comércio de alimentos, a fraude ainda é praticada. Muitas vezes, 
não se conhece a origem de um produto, como a carne, que pode ser comprada em açougues clandesti-
nos sem qualquer controle de qualidade. Outro exemplo é o uso do bromato de potássio na fabricação 
do pão, que o deixa maior, mas com o mesmo peso. Como ele é. 
 

9—Desenvolvendo competências 
Como você acha que o consumidor pode ficar atento a possíveis problemas na compra de alimentos in-
dustrializados? Faça suas sugestões. Por exemplo: 
a) O que deve observar na embalagem, no rótulo ou na aparência do produto? 
b) Como as propagandas, seja nos rótulos, seja em outros “comerciais”, devem ser consideradas na es-
colha do produto? 
 

MEIOS DE TRANSPORTE 
 
São Paulo, 1860. Pouco mais de 20.000 pessoas habitavam a cidade. O movimento comercial era  pe-
queno e não havia indústrias. Para ir a bairros distantes, carros de bois eram alugados. 
Outubro de 1872. Os primeiros bondes trafegavam na cidade. Eram carros de 5 bancos denominados 
“diligências tiradas por animais”. Maio de 1900: o primeiro bonde elétrico trafegava nas ruas da cidade.  
Atualmente o transito é o caos os congestionamentos enormes. 
 
Parece inacreditável que, ainda no tempo de nossos bisavós ou tataravós, a cidade de São Paulo, que 
hoje tem mais de dez milhões de habitantes, possuía vinte mil habitantes e carros de bois eram usados 

como meio de transporte. Os primeiros bondes surgiram há pouco mais de 
cem anos e foram usados até o final da década de 1960. E nos últimos 30, 
20, ou mesmo 10 anos... não é preciso dizer quanta mudança aconteceu 
em quase todas as cidades e estradas do mundo. Ao longo dos últimos 
cem anos, trocamos os carros de boi por veículos motorizados, locomoti-
vas a vapor por trens-bala, balões dirigíveis por aviões a jato, supersôni-
cos e naves espaciais. A tecnologia dos meios de transporte desenvolveu-
se fantasticamente e as distâncias alcançadas são cada vez maiores em 
tempos cada vez menores. 
E, pensando nessa evolução, poderíamos nos perguntar: 
 
Será que a locomoção ficou melhor, mais rápida, mais eficiente? 
Que fatores considerar para fazer essa avaliação? 
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VELOCIDADE 
Na tabela abaixo você pode ver alguns exemplos de como os meios de transporte evoluíram no que 
se refere à velocidade que desenvolvem. Observe: 

O que significa dizer que um automóvel faz 100 km/h? Bem, não parece muito complicado: em uma hora, ele 
percorre uma distância de 100 quilômetros ou ainda, em duas horas, percorre 200 km. Essa é, na verdade, a 
sua velocidade média em um dado percurso. Não significa que, durante todo o percurso, ele se mantenha a 
100km/h, nem que ele tenha percorrido os 100 quilômetros. Pode aumentar a velocidade, diminuir e até pa-
rar; pode andar 30, 50 ou 1.000km, não importa. Ao final, terá feito, em média, 100 km/h. Por exemplo, se 
fez uma viagem de 80 km com essa velocidade média, significa que levou 0,80h, ou seja, 48 minutos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

O velocímetro do automóvel durante a viagem mostra sua velocidade em cada instante (velocidade instantâ-

nea), que pode ter tido valores maiores ou menores que 100km/h.  A velocidade de um veículo é, portanto, 

uma medida de sua “rapidez” e expressa a distância que ele percorre em certo intervalo de tempo. 

Assim, conhecendo distância (d) e tempo (t), obtemos a velocidade (v) pela relação: v = d / t. 

 

 

Meio de transporte Época Velocidade  

Transporte feito por animais: carruagens puxadas 
por cavalos, carros de boi 

Séculos XVII, XVIII 
até meados do século XIX 
  

1 

Primeiros barcos a vapor 
 

1807 8 

Primeiras locomotivas a vapor (“Maria-Fumaça”) 1825 20 

Primeiros automóveis com motor de combustão 1886 16 

Primeiros trens utilizando Eletricidade Meados do século XX 60 

Automóveis de passeio atuais 
 

Após a Segunda Guerra Mundial 100 

Trem-bala 
 

Final do século XX 300 

Aviões a jato atuais 
 

O primeiro data de 1941 900 

Avião supersônico 
 

1970 1.220 

100 km_______1h   

  80 km_______ t           t= 80 ÷100    t =  0,8L 

 

     1 hora________60 minutos 

0,8 hora________ t      t = 0,8 x 60 = 48 minutos 
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10 - Desenvolvendo competências 
Usando os dados da tabela, compare o tempo aproximado para fazer uma viagem de 100 quilômetros 
em um carro de boi, uma locomotiva a vapor, um automóvel atual e um avião comercial. 
 
ALÉM DA VELOCIDADE... 
A velocidade é, sem dúvida, uma das formas de descrever, comparar e avaliar os meios de locomoção. 
Dos carros de boi aos automóveis, das “maria-fumaças” aos trens atuais, das antigas travessias de navi-
o para países da Europa aos aviões a jato de hoje, ganhamos muito nesse aspecto. Mas será apenas 
essa a “maior qualidade” de um veículo? 
 

Mais rápido, sempre quer dizer melhor? 
Quando comparamos um automóvel de passeio a um ônibus, podemos ver que cada um tem suas van-
tagens: em uma cidade, um automóvel pode ser mais rápido e ágil (quando o trânsito permite) ou dar 
mais liberdade aos seus passageiros (por exemplo, na escolha do trajeto). 
Mas, pensando no coletivo da cidade, o ônibus tem a vantagem de transportar um número de pessoas 
muito maior. Um trem de carga, comparado a um caminhão, além de ser capaz de transportar uma car-
ga maior, polui menos o ambiente e não atrapalha o trânsito nas estradas de rodagem. 
Assim, os fatores que influenciam na qualidade de um meio de transporte são diversos: além da veloci-
dade que pode atingir, a carga que é capaz de transportar, a potência e o rendimento de seus motores, 
o combustível que utiliza, sua eficiência 
e economia, os materiais de que são feitos, a sua segurança e conforto. 
Os combustíveis usados são particularmente importantes nos dias de hoje, devido ao rápido esgotamen-
to dos derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel e também aos seus efeitos sobre o ambiente. 
(veja capítulo IX) Em termos energéticos, a eficiência ou rendimento de um veículo está associada à ra-
zão entre a energia consumida por ele e o trabalho útil de transporte que realiza. Este trabalho 
depende da carga (peso) que carrega ao percorrer uma certa distância. Quanto menos energia consumir 
para transportar um certo peso, mais eficiente ele é. 
 

11 - Desenvolvendo competências 
Que outras “qualidades” um meio de locomoção pode ter? Pense, por exemplo, em bicicletas, motos, 
ônibus, metrôs, automóveis, caminhões, barcos e outros que conhece. Compare-os e cite algumas de 
suas vantagens e desvantagens. 
 
A escolha de meios de transporte envolve, como vimos, muitos fatores. Em cada situação, para cada 
objetivo, em cada região do país e do mundo, é necessário balancear as vantagens e desvantagens de 
se fabricar, introduzir e utilizar um dado meio de transporte, analisando os muitos aspectos envolvidos: 
sociais, econômicos, ambientais.  
Podemos nos perguntar, por exemplo, de que adiantam veículos capazes de desenvolver velocidades 
tão elevadas nas estradas e nas cidades, se o crescimento populacional, o crescimento urbano e a frota 
de veículos aumenta também tão rapidamente, causando congestionamentos “monstros” e muitos aci-
dentes, e lançando no ar que respiramos tantas substâncias nocivas. Só para se ter uma idéia, a veloci-
dade média dos veículos na cidade de São Paulo, a maior do país, com carros ultramodernos e velozes 
é, atualmente, cerca de 15km/h. E muitos dos automóveis que circulam pelas ruas da cidade estão 
transportando apenas o seu motorista, ou seja, nem velocidade, nem eficiência. 
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12—Desenvolvendo competências 

Na tabela abaixo, apresentam-se alguns meios de transporte e a energia que consomem para transportar 
uma pessoa, por quilômetro rodado: 
Com base nos dados apresentados nessa tabela, responda às questões. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Qual desses meios é o mais eficiente? Qual o menos eficiente? 
b) Compare uma bicicleta e um carro transportando apenas um passageiro. Quais as vantagens e desvanta-
gens que você vê em cada um? 
c) O mais eficiente é sempre o melhor? Por quê? 
d) Com base nesse critério, você diria que um veículo é mais eficiente quando é mais veloz? 
 
13 - Desenvolvendo competências 
A tabela abaixo apresenta o número de veículos existentes no Brasil, por classe, em 1999, quando a popula-
ção brasileira era de aproximadamente 165 milhões de habitantes. 
 

 

 

 

 
 
 
Com base nesses dados, responda às questões. 
a) Qual das classes de veículos tem a frota maior? 
b) Qual a fração de veículos de passeio em relação ao número total de veículos (número de veículos de pa-
sseio/número total de veículos)? Qual a porcentagem (o resultado que obteve multiplicado por 100)? 
c) Qual o número de habitantes por veículo no Brasil (número total de habitantes/número total de veículos)? 
E por veículos de passeio? 
d) Em que colunas dessa tabela você acha que os dados poderiam ser outros, refletindo uma melhoria do 
sistema de transportes no Brasil? Que alterações seriam necessárias para isso? 

O kJ (quilojoule) cor-

responde a 

1.000 Joules, uma 

unidade de 

medida de energia. 

Meio de transporte 

Energia consumida para 

 transportar uma pessoa 

(em kJ/km) 

bicicleta 65 65 

pessoa caminhando 230 

ônibus 240 

carro com 5 pessoas 500 

carro com uma pessoa 2.250 

Passeio 
Comerciais 

leves 

Transporte 

coletivo 

Transporte 

de carga 

Biciclos 

e triciclos 

 

Total 

22,3 milhões 3,2 milhões 400 mil 1,8 milhões 4,2 milhões 32 milhões 

Adaptado de GEIPOT. Anuário Estatístico dos Transportes, 1999. 
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O aumento dos transportes coletivos como ônibus, trens e metrôs é, sem dúvida, muito importante: eco-
nomiza energia, reduz os congestionamentos do trânsito e pode também contribuir para a  redução da 
poluição do ar. Mas isso depende de cada local e dos objetivos do veículo. Por exemplo, dadas as di-
mensões do país e o enorme volume de carga transportado entre cidades e estados pelas rodovias, o 
sistema ferroviário poderia ser ampliado, especialmente para o transporte de carga. 
Veja a tabela que mostra como evoluiu ao longo dos anos no Brasil, a proporção entre os volumes trans-
portados no país por diferentes sistemas de transporte de carga (em toneladas/km): 
 

 
 
 
 

14 - Desenvolvendo competências 
Com base nesta tabela, responda: 
a) O que ocorreu com o sistema de transporte ferroviário no Brasil? 
b) E o rodoviário? 
c) Você acha que essas mudanças foram positivas? Por quê? 
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
Quando você está caminhando por uma rua da cidade, ou mesmo tranqüilamente, dentro de casa, talvez 
não imagine que um outro meio de “transporte” cada vez mais concorrido caminha invisível no espaço à 
sua volta. Você não vê, nem sente o cheiro, mas lá estão elas: são as “ondas eletromagnéticas”, viajan-
do pelos ares para transportar notícias, música, jogos de futebol, cartas, orientar aviões, socorrer pesso-
as etc. 
Mas, afinal, que ondas são essas? Elas já não existiam antigamente? E será que realmente são perigosas”? 
 
Hoje em dia, recebemos notícias de todo canto do mundo quase instantaneamente. Acontece um aci-
dente na China e, em minutos ou até segundos, já estamos sabendo. Podemos acompanhar os jogos da 
Copa do Mundo no Japão, guerras no Oriente, ataques terroristas nos Estados Unidos “ao vivo”, no exa-
to momento em que ocorrem. É possível enviar e receber mensagens, textos e imagens, em poucos se-
gundos, através da Internet, que liga muitos milhares de computadores ao mesmo tempo. Os meios de 
comunicação tornaram o mundo “menor”. Os habitantes do planeta ficaram mais próximos, interligados. 
Mas nem sempre foi assim. Você sabe ou imagina como as pessoas se comunicavam há 100 anos, sem 
rádio, televisão e telefone? E há 500 anos, sem isso tudo e também sem jornais, livros e correios ? 
A história dos meios de comunicação é tão antiga quanto a nossa e passou por muitas e muitas mudan-
ças até chegar a esse momento em que vivemos. Mas pulando etapas... (que você poderia pesquisar) 
uma grande virada ocorreu no início do século XX, com a introdução dos telégrafos elétricos. Eles possi-
bilitaram que mensagens ou notícias não mais precisassem ser levadas pelas pessoas a pé ou a cavalo, 
mas por meio de fios elétricos. Sinais produzidos por pequenas máquinas eram transformados em códi-
gos representando letras. Foi desse modo que, um dia, a América e a Europa “se ligaram” através de um 
enorme fio atravessando o Oceano Atlântico por baixo d’água! E, hoje, isso parece piada... 

Sistema de  

Transporte 
1940 1959 1974 1999 

Ferroviário 62% 37% 20% 19% 

Rodoviário 34% 58% 69% 62% 

Outros 4% 5% 11% 19% 
Adaptado de Energia no Brasil: para que? para quem? Célio Bermano; Fase / Ed. Livraria da Física, São Paulo, 2002. 
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Pois é, porque outra grande virada ocorreu quando se verificou que a eletricidade podia cruzar o espaço sem ne-
cessidade de fios para transportá-la. Esse é o transporte de que falávamos, feito por meio de ondas que levam 
sinais de um lado a outro pelo espaço: as chamadas ondas eletromagnéticas. Quem mora em uma cidade grande 
está num verdadeiro “mar” de ondas desse tipo. 
Apesar de não ver nem sentir, nem mesmo saber que existem, você percebe muitos dos efeitos das ondas eletro-
magnéticas e, em muitos momentos, você mesmo faz com que elas apareçam e desapareçam. Na dúvida, às ve-
zes um bom “argumento” para comprovar é experimentar. 
Então experimente. 
 

15—Desenvolvendo competências 
Coloque um radinho qualquer ligado “fora da estação” próximo a um abajur (luminária) e experimente ligar e desli-
gar o interruptor que acende e apaga a lâmpada. O que observou? O rádio deu algum sinal de que “sentiu” o liga 
e desliga da lâmpada? 
 
São efeitos semelhantes ao que observou nesse experimento que, às vezes, acontecem, parecendo histórias de 
fantasmas: “era só ligar o acendedor elétrico que a máquina de lavar roupa ficava biruta”; “em vez de batimentos 
cardíacos, o médico ouvia música sertaneja no estetoscópio”; “de repente, a minha televisão foi invadida por vo-
zes estranhas”. 
Experiências como essas não são “coisas do além”. Ou são, mas de um além aqui mesmo na Terra ou em sua 
casa. E os fantasmas nada mais são do que essas invisíveis ondas cruzando o espaço. 
 

Uma família de ondas 
Se você observar o dial de um rádio (aquele mostrador que indica 
as estações), pode ver que cada estação tem um número, que cor-
responde à freqüência da onda, o número de vezes que ela oscila 
a cada segundo. As rádios AM sintonizam ondas numa faixa de 
quase milhões de Hz (hertz) o que é o mesmo que centenas de 
kHz (quiloquertz), e as FM, numa faixa de dezenas de milhões de 
Hz, ou dezenas de MHz (megahertz). 
1kHz = mil Hz e 1MHz =1 milhão de Hz. 
Então, quando você sintoniza uma estação de rádio, está  selecio-
nando uma dada freqüência. Se muda de estação, “pega” uma on-
da de outra freqüência. A mesma coisa com a TV: trocar de canal 
significa trocar de freqüência. 
Cada tipo de aparelho de comunicação transmite sinais numa faixa 
de freqüências diferente. As ondas de TV têm freqüências maiores 
que as derádio, as dos telefones celulares são maiores que as de 
TV, as de comunicações via satélite são maiores que as dos telefo-
nes celulares e por aí vai. Se não fosse assim, aí é que a baderna seria para valer! Já imaginou se um piloto de 
avião, ao ligar seu aparelho de comunicação, ouvisse música?! Ou se você, ao ligar seu rádio, desse um coman-
do de pouso a um avião?! 
Na realidade, existe uma grande família de ondas eletromagnéticas. Todas elas têm uma coisa em comum: viajam 
com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo! Daí dá para entender por que esses meios de 
comunicação são tão rápidos. O nome dessa família é espectro eletromagnético. E seus “membros” estão agrupa-
dos de acordo com as suas faixas de freqüência. Veja abaixo um esquema que mostra essas faixas do espectro: 
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Faixas de freqüência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe que as ondas usadas em comunicações fazem parte do grupo que tem as freqüências mais baixas. E 
quanto menor a freqüência da onda, menos energia ela transporta (por isso, é comum se dizer que é mais “fraca’). 
Esse grupo é conhecido por ondas de radiofreqüência, radiodifusão ou simplesmente ondas de rádio. Os raios-X e 
os raios gama fazem parte dos grupos de maior freqüência e também os mais energéticos e mais penetrantes nos 
materiais. 
Entre as primeiras e as últimas, encontra-se a luz visível com todas as suas cores, que também são ondas eletro-
magnéticas e, logo acima delas, estão as radiações ultra-violeta (UV), aquelas emitidas pelo Sol. Apesar de não 
serem usadas em comunicações, todas essas radiações de freqüência superior às da luz visível têm muitos usos 
clínicos e industriais. 
 
MAS NEM TUDO SÃO FLORES.... 
Voltando àquela perguntinha que ficou no ar, junto com as ondas... Existe mesmo perigo nas ondas de rádio, TV, 
microondas, celulares, etc..? 
Bem, no que diz respeito àquelas freqüências mais altas, elas podem provocar danos muito graves à saúde por 
terem muita energia, sendo capazes de penetrar nas coisas e nas pessoas, rompendo ligações dentro das células. 
O câncer é um dos efeitos produzidos dessa maneira. 
No caso das radiações de baixa freqüência emitidas pelas antenas de TV, telefones celulares e outros transmisso-
res de ondas de radiofreqüência, o problema não é tão grave, pois são menos energéticas, mas isso não quer dizer 
que não sejam causa de preocupações, pois também podem ter efeitos sobre o organismo humano e sobre o am-
biente. E aqui o assunto é polêmico, ou seja, há opiniões muito diversas sobre os efeitos e as intensidades dos 
danos que essas ondas podem causar à nossa saúde. 
 
Veja o que dizem algumas matérias ou especialistas sobre o assunto: 
• Não há dúvidas que a emissão de ondas eletromagnéticas acima do limite fixado pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) eleva a temperatura do corpo e faz mal ao organismo. A dúvida é se, mesmo dentro da faixa 
recomendável, há riscos de saúde no caso de exposição prolongada. 
 
• Pesquisas feitas... indicam que a exposição contínua a campos de radiofreqüência pode provocar sensação de 
cansaço, mudanças de comportamento, perda de memória, mal de Parkinson, mal de Alzeheimer e até câncer. 
Tudo depende da freqüência e da intensidade das ondas emitidas pela antena, do tempo de exposição e, sobretu-
do, da distância a que a pessoa fica da fonte emissora. 
 
• Essas pesquisas são alvo de questionamentos por parte da comunidade científica internacional porque nenhuma 
conseguiu demonstrar de que maneira as ondas eletromagnéticas alteram o funcionamento do organismo. 
 
FALCÃO, Daniela. Ondas eletromagnéticas poluem o ar das cidades. Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2000. Caderno Equilíbrio, p. 10-12 
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 ENERGIA: DE ONDE VEM, PARA ONDE VAI? 
 
Mais uma vez, volte a pensar em um dia comum de sua vida. Você acorda, levanta, toma café, caminha ou 
pega um ônibus ou automóvel para ir à escola ou ao trabalho. Ao longo de todo o dia, usa muitos aparelhos 
e equipamentos: acende lâmpadas, ouve música, assiste à TV, usa o fogão, a geladeira, o telefone, o chu-
veiro. Toma sol, chuva, vento. Se alimenta. Se aquece com o fogo ou aquecedor elétrico. Se refresca com 
um ventilador ou ar-condicionado. Enfim, onde quer que esteja o que quer que faça o tempo todo você (e 
todos nós!) está consumindo ou transformando algum tipo de energia, até quando está dormindo! 
 
E agora, podemos nos perguntar:  
De onde vem tanta energia?  
De onde vem a eletricidade? 
E o calor da fogueira, do fogão e do Sol?  
E a usada para movimentar os veículos? 
E a que usamos nas atividades físicas que fazemos ou mesmo quando dormimos?  
 
O calor do fogo pode vir da lenha ou do carvão  queimando, o da chama no fogão vem do gás de  cozinha. 
Nos veículos, vem da gasolina, do óleo diesel ou álcool (agora também do gás natural). 
Nos aviões, vem do querosene. Para nossas atividades físicas ou mentais e para manter todo nosso organis-
mo funcionando, vem dos alimentos. E a eletricidade… depende, como veremos adiante. Lenha, carvão, 
gás, gasolina, alimento, Sol, são algumas das fontes de energia que consumimos em diferentes atividades. 
 
OS COMBUSTÍVEIS 
O gás de cozinha, o óleo diesel, a gasolina, o querosene, o álcool, o carvão e a lenha são combustíveis: 
substâncias orgânicas que armazenam uma energia química que é transformada em calor quando são quei-
madas, ou seja, quando sofrem uma reação de combustão. 
O petróleo (e alguns de seus derivados, como a gasolina e o diesel), o carvão mineral e o gás natural são 
combustíveis fósseis, assim chamados porque foram formados pela decomposição de animais e plantas so-
terrados há muitos milhões de anos. Hoje em dia, eles constituem a principal fonte de energia em nosso pla-
neta: cerca de 80% da energia que se consome no mundo vem de combustíveis fósseis.  
Mas também existem outros tipos de combustíveis originados de animais e plantas ou do que chamamos 
biomassa. Lenha, álcool, sobras de atividades agrícolas como o bagaço de  cana ou a casca de arroz, óleos 
vegetais, esterco, carvão vegetal e lixos residenciais ou industriais são exemplos de biomassa renovável que 
podem ser transformados em energia útil. O álcool produzido pela cana-de-açúcar é o principal exemplo de 
aproveitamento de biomassa utilizado no Brasil. Esses combustíveis não são fósseis e podem ser obtidos e 
renovados em escalas de tempo muito menores (de até alguns anos) que os derivados do petróleo (de até 
um bilhão de anos). Por isso, são chamados de renováveis, ao contrário dos fósseis, que são não-

renováveis. 
 

As fontes de energia elétrica 
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Isso se explica porque boa parte da energia elétrica consumida no Brasil vem das usinas hidrelétricas 
(ou hidroelétricas, pois hidro=água). Construindo-se uma barragem e formando-se, assim, um lago artifi-
cial ou um reservatório. A água represada é conduzida por canos desde as barragens até as turbinas, 
que ficam dezenas ou centenas de metros abaixo dos reservatórios, que são constituídas de pás como 
as de um ventilador, só que muito maiores.  
A força com que a água atinge turbinas faz as suas pás girarem. E esse movimento das pás, por sua 
vez, aciona os geradores elétricos. Os geradores são dispositivos que possuem grandes ímãs que, ao 
girar, geram eletricidade. Em resumo: a energia do movimento da água é transformada em energia elé-
trica. E, assim, da água se faz luz!  
 

USINA HIDRELÉTRICA 
(esquema 
No Brasil, a usina hidrelétrica é a forma de geração mais 

comum de eletricidade (cerca de 90% da 
energia elétrica gerada vem desse tipo de 
usina), porque nosso país tem regiões muito 
ricas em “água”, graças ao grande número 

de rios que possui. Mas também possui usinas termoelétricas e nucleares, além de outras fontes gera-
doras, mas em quantidades bem menores.  
Nas usinas termoelétricas e nas nucleares (ou termonucleares), também há turbinas que se movem a-
cionando geradores do mesmo modo que nas hidrelétricas. A diferença entre elas e as hidrelétricas é 
que a fonte que coloca as turbinas em movimento é o calor (daí o nome: termo=calor). 
Tanto na usina termoelétrica como na nuclear, o que move as turbinas é o vapor que sai com alta pres-
são da água aquecida, de modo semelhante ao que acontece em uma panela de pressão. 
 
Nas termoelétricas, em geral, usam-se combustíveis fósseis: carvão mineral, óleo ou gás natural para 
aquecer a água. Por esse motivo, apresentam graves problemas no meio ambiente, além de depender 
de fontes que vêm rapidamente se esgotando e que, no caso do Brasil, boa parte ainda é importada. 
Nas nucleares, o aquecimento vem da energia gerada por reações (fissão nuclear) que ocorrem nos nú-
cleos de átomos radioativos (daí o nome “nuclear”). Essas reações produzem elevadas quantidades de 
energia na forma de calor. Um dos problemas desse tipo de usina, além do custo que é bem alto, são os 
seus resíduos, o chamado “lixo atômico” que sobra do seu funcionamento, e que pode continuar emitin-
do radiação até milhares de anos. A chamada radioatividade, presente no lixo atômico ou espalhada no 
caso de um acidente com vazamento, é altamente perigosa, gera câncer e doenças que podem passar 
de uma geração a outra. 
 

O que a chuva tem a ver com a eletricidade que usamos? 
Como é que a “força” das águas faz acender lâmpadas e funcionar tantos aparelhos? 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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.As usinas hidrelétricas, apesar de não produzirem gases poluentes nem radiações e de usarem uma 
fonte renovável de energia – a água –, também não estão isentas de problemas. As grandes hidrelétri-
cas necessitam alagar vastas áreas para seus reservatórios, tendo que deslocar populações e planta-
ções dessas áreas, além de gerar dificuldades nas navegações nos rios e também danos à fauna e flora. 
 

Ao lado esquema de 
uma Usina nuclear. 

16—Desenvolvendo competências 

Com base no texto e em pesquisa a jornais, revistas ou outros meios, construa e preencha a tabela a 

seguir, indicando a fonte de energia e as principais desvantagens de cada uma das usinas geradoras de 

eletricidade apresentadas. 

 
Mas nem só de água, combustível fóssil ou nuclear se faz eletricidade. 

Você conhece alguma outra fonte? 

Usina eólica – energia produzida pelos ventos. 

Biodigestor – energia de biomassa produzida a partir de resíduos orgânicos. 

Painel solar – energia produzida pela captação de radiação do Sol 

Energia geotérmica – água quente e vapores produzidos pelo calor gerado no interior da Terra. 

 

Tipo de Usina Fonte de Energia Principais Desvantagens 

Hidrelétrica     

Termoelétrica     

Nuclear     

Energia geotérmica   Usina eólica  

Biodigestor 

Painel solar  

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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Essas ilustrações mostram algumas outras fontes de energia elétrica. As usinas eólicas, que produzem 
eletricidade a partir da força dos ventos, os painéis e coletores solares, que usam os raios de Sol para 
aquecimento ou para gerar energia elétrica e o aproveitamento da biomassa. Além dessas, há outras, 
como a energia aproveitada do movimento das marés e a energia geotérmica, que aproveita o calor pro-
duzido no interior da terra, de onde provém o magma dos vulcões e as fontes de águas quentes natu-
rais. Todas essas fontes são chamadas de alternativas, justamente por constituírem novas opções   
(alternativas) às fontes convencionais. 
O Brasil é um país privilegiado em recursos naturais para geração de energia. Seu imenso território em 
região tropical, além de rios em abundância, conta com muita irradiação solar, regiões com ventos e 
chuvas e grande potencial de cultivo de biomassa. No entanto, enfrentamos sérios problemas nesse 
campo. 
Um dos motivos é o insuficiente investimento no desenvolvimento das tecnologias para o aproveitamen-
to dessas fontes, para que tenham preços que possam competir com os das fontes convencionais hoje 
utilizadas. Também é necessário um planejamento de todo o sistema de geração, transmissão e distribu-
ição da energia nesse enorme território de forma a atender muitas regiões e locais com recursos, climas 
e mesmo culturas diversos. Ou seja, além de pesquisa e investimento em novas tecnologias, é necessá-
rio estudar em cada local os recursos disponíveis, as formas mais adequadas e economicamente viáveis 
de se gerar e distribuir energia, reduzindo os impactos ambientais e também aperfeiçoando e construin-
do equipamentos que consomem menos energia, além, é claro, de grandes campanhas educativas e de 
conscientização da população para que desperdícios sejam evitados. 
 

17—Desenvolvendo competências 
Cite algumas formas que conhece de evitar desperdícios de energia elétrica. 
 
 
ENFIM... 
Você viu alguns exemplos de conhecimentos científicos e tecnológicos em diferentes setores da socie-
dade humana nos dias atuais: na geração e consumo de energia, na produção de alimentos, nos meios 
de transporte e de comunicações. Em todos eles, procurou-se mostrar a importância desses conheci-
mentos e seus benefícios para nossas vidas. Ao mesmo tempo, apontaram-se os seus riscos e proble-
mas. Você pode encontrar muitos outros exemplos, em outros setores, que mostram isso: na saúde, na 
habitação e na agricultura, por exemplo. O importante é perceber que a ciência e suas aplicações são 
“facas de dois gumes” e que, muitas vezes, são apresentadas como se cortassem de um lado só: o lado 
do “bem”, em que são consideradas como “a força do progresso”, a “salvação do mundo”, ou o lado do 
“mal”, em que são vistas como “uma força de destruição da humanidade e do planeta”. Qual desses dois 
pontos de vista seria o mais certo? Será que é possível ficar de um lado só? 
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