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Realize a experiência com supervisão do seu professor

Calculando trabalho e potência

TONY GARCIA/STONE-GETTY IMAGES

Ao subir uma escada, sua força muscular realiza trabalho. Conforme o intervalo de tempo gasto na subida, a potência que você despende é maior ou menor.
Realize então o experimento seguinte.
Escolha uma certa escada, conte o número de degraus e meça a altura de cada
degrau. Você terá assim a altura que vai se deslocar. Sua massa você deve saber.
Se não, procure uma balança para determiná-la. Suba a escada e meça o tempo
que você gastou nesse percurso.

Responda

www.modernaplus.com.br

t Qual foi o trabalho que sua força peso realizou nesse deslocamento?
t Esse trabalho seria diferente se, caso fosse possível, você pulasse do piso
até o último degrau? E se a escada fosse rolante?
t Calcule a potência despendida por você no deslocamento em questão. Ela
seria maior, menor ou a mesma caso você se deslocasse mais rapidamente?
Por quê?
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Realize a experiência com supervisão do seu professor

Conversão de energia potencial gravitacional em energia
cinética
Usando um pedaço de trilho de cortina, realize a experiência conforme esquematizado na figura.
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Meça as alturas hA, hB e hC, da posição inicial da qual a esfera foi abandonada
nos experimentos sucessivos. Calcule a energia potencial gravitacional em cada
posição em relação à face superior da caixa. Para tanto, determine previamente
a massa m da esfera e considere g  10 m/s2.
Repita o cálculo das velocidades vD com que a esfera abandona o trilho, como
foi feito na atividade experimental de lançamento horizontal (neste portal).
Calcule a energia cinética com a qual a esfera abandona o trilho em cada um dos
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Compare os valores obtidos para a energia cinética com os da energia potencial
gravitacional.

Responda
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t Que tipo(s) de transformação energética ocorreu(ram) durante o experimento?
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A FÍSICA EM NOSSO MUNDO

Fontes convencionais e fontes
alternativas de energia
Jk >n]oeh( ok atailhko `a bkjpao _kjraj_ekj]eo `a ajance] ]o qoej]o
de`nahpne_]oapaniahpne_]o(ko_ki^qopraeobooaeoakcoj]pqn]h*=hcq)
i]ok_]oekj]icn]j`ao`]jko]kiaek]i^eajpa(kqpn]oaopkaire]`aoa
aockp]nai*

As usinas hidrelétricas
J]o qoej]o de`nahpne_]o( ] ajance] lkpaj_e]h cn]rep]_ekj]h `] cq]
nalnao]`]pn]jobkni]`](`qn]jpa]mqa`](aiajance]_ejpe_]mqaik)
reiajp] ]o lo `] pqn^ej]* K aetk `k can]`kn  ikreiajp]`k can]j`k
ajance]ahpne_]*
J]eilh]jp]k`aqi]qoej]de`nahpne_](bqj`]iajp]h]lnaoanr]k
`kiaek]i^eajpa*Qi]ap]l]eilknp]jpa`aoo]eilh]jp]k]bkni]k
`kcn]j`anaoanr]pnek(]nalnao]*=ejqj`]k`aqi]r]op]na]k_]oekj]
lnkbqj`] ]hpan]k jk a_kooeopai] `] nacek* Lkn atailhk( d]ran qi
oecjebe_]perk]qiajpkj]qie`]`anah]per]`k]n`]nacek(airenpq`a`]
ar]lkn]k`]cq]`]nalnao]*=o_dqr]opaj`ai]oapknj]ni]eobnamqaj)
paoai]eoejpajo]oa]pailan]pqn]i`e]jkhk_]hoaik`ebe_]*=nacek
`araoanao_khde`]`aik`k]_]qo]nqiijeik`aabaepkojac]perko*
Jkmqa`evnaolaepkbhkn](aireop]`k`ao]l]na_eiajpk`]racap]k
j]per](eila)oamqaoalh]jafaqinabhknaop]iajpk_nepanekokl]n]nalkn]o
aol_eaoracap]eo*

Gerador
Nível d’água

Turbina
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A água em movimento
aciona a turbina, gerando
energia elétrica.

=jpao`]ejqj`]k`araoanbaepkk`aoi]p]iajpk`]na]l]n]arep]nmqa
i]`aen]o`a^k]mq]he`]`aoaf]i_k^anp]olah]ocq]o*
=pajkaola_e]h`araoan`]`]b]qj]j]per]`]na]]oanejqj`]`](lkn
iaek`aqi]_khap]_nepaneko]`ko]jei]eomqareraij]nacek*
=olklqh]aodqi]j]omqad]^ep]i]nacekkj`aqi]qoej]oanei)
lh]jp]`]okoane]iajpa]bap]`]o*=olaook]o`araioan]ooajp]`]oaikqpnko
hk_]eo*Ke`a]hoane]mqaperaooaioq]_kj`ekknecej]h`are`]iejei]iajpa
]hpan]`]kq]piaoikiahdkn]`]*
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=abe_ej_e]`aqi]qoej]de`nahpne_](jkmqa`evnaolaepklnk`qka]ko
eil]_pko]i^eajp]eo(lk`aoan]r]he]`]lah]n]vkajpna]lkpj_e]ejop]h]`]
a]na]ejqj`]`]*Lknatailhk(j]qoej]`aEhd]Okhpaen](ejqj`kq)oaqi]
na]`a1.077 gi2a]lkpj_e]ahpne_]ejop]h]`]`a3.230IS*Fj]qoej]
`aPq_qnqaooaor]hknaook(naola_per]iajpa(2.430gi2a4.240 IS*=n]vk
ajpna]lkpj_e]ejop]h]`]a]na]ejqj`]`]`a3,0IS+gi2l]n]]qoej]`a
Ehd]Okhpaen]a`a1,75IS+gi2l]n]]qoej]`aPq_qnq*

As usinas termelétricas
J]oqoej]opaniahpne_]o]nkp]k`]opqn^ej]obaep]lahkr]lkn`acq]
lnk`qve`klah]mqaei]`aqi_ki^qoprah_kik(lknatailhk(k_]nrk*Aoo]o
qoej]oejpajoebe_]ikÎabaepkaopqb]Ï(bajiajkmqalnk`qvqi]qiajpk`]
pailan]pqn]i`e]`]Pann](_kicn]rao_kjoamqj_e]o*Aooa]mqa_eiajpk
k_knnalknmqa]mqaei]`k_]nrkcan]cn]j`amq]jpe`]`a`aco_]n^je_k
$?K2%(mqa`aolaf]`kj]]pikoban]*Aha]ca_kikqi]^]nnaen](eila`ej`k
mqa]Pann]lan_]l]n]kaol]k(`qn]jpa]jkepa(qi]cn]j`amq]jpe`]`a`k
_]hknmqana_a^a`kOkh*

Chaminé

Vapor de água
comprimido
entra na turbina

Turbina
Gerador

Vapor
de água
expandido
sai da turbina
Ar + carvão
em pó
Condensador
Queimador

Caldeira

Bomba
Bomba
O vapor que sai da turbina se condensa.
A água é bombeada de volta à caldeira

Água fria passa pela
serpentina e condensa
o vapor que sai da turbina

Esquema de uma usina termelétrica.

Novas fontes de energia
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=onaoanr]o`a_ki^qopraeobooaeo(_kik_]nrkalapnhak(aopklnte)
i]o`aoaaockp]nai(oailkooe^ehe`]`a`anajkr]k*
Ateopaikqpn]oi]jaen]o`a]lnkraep]nkona_qnokoajancpe_koj]pqn]eo*
Ajpna]olnej_el]eobkjpao`aajance]najkrraeo]hpanj]per]opaiko]ajance]
ahe_]a]ajance]okh]n*=ahe_]lnk`qve`]lahkorajpko(kqoaf](lah]o_knnaj)
pao`a]nmqaoabkni]ij]]pikoban]*Aoo]o_knnajpaoej_e`aiok^na]olo`]o
pqn^ej]o(ikreiajp]j`k)]o*=ajance]okh]nlk`aoan_]lp]`]lahko_khapknao
okh]nao(qpehev]`kol]n]k]mqa_eiajpk`acq](alah]o_hqh]obkpkrkhp]e_]o(
mqa_kjranpai`enap]iajpaajance]okh]naiajance]ahpne_]*
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JOHN MEAD/SPL-LATINSTOCK

Complexo de captação
de energia solar no deserto de
Mojave, na Califórnia (Estados
Unidos). A potência elétrica total
gerada é de 275 MW.

Captadores de energia eólica, em Palm
Springs, na Califórnia (Estados Unidos).
A potência elétrica gerada numa turbina
é proporcional ao cubo da velocidade
com que o vento incide nas hélices.

Dkqpn]obkjpaonajkrraeoa]hpanj]per]o`aajance](_kik]ajance]`]
^eki]oo]a]ajance]`]oi]no*
=^eki]oo]qi^ek_ki^qoprah(knecej]`k`anao`qko]cn_kh]o(i]`aen](
lh]jp]oal]npao^ek`acn]`raeo`anao`qkoej`qopne]eoaqn^]jko*Kh_kkh(
atpn]`k`]_]j])`a)]_]n(k^ek_ki^qoprahi]eo_kjda_e`k*K^ek`eaoah
qi_ki^qoprah^ek`acn]`rah(lnk`qve`klkn`erano]oaol_eaoracap]eo
_kik]i]ikj](kcen]ookh(]okf](k]iaj`keiak`aj`*K^ek`eaoah^ai
iajkolkhqajpa`kmqakhak`eaoahk^pe`k]l]npen`klapnhak(lk`aj`k
oq^opepq)hkl]n_e]hkqpkp]hiajpa*
=ajance]`]oi]noqpehev]`]ainaceaokj`ak_knnaqicn]j`a`aoj)
rahajpna]oi]no]hp]a^]et]*@aik`k]jhkck]k`]oqoej]ode`nahpne_]o(
_kjopnq`]qi]^]nn]cai(knecej]j`kqinaoanr]pnekfqjpk]ki]n*Lkn
k_]oek`]i]n]hp](]cq]mqaaj_daknaoanr]pnekl]oo]lah]pqn^ej]]_ek)
j]j`k)]*J]i]n^]et](knaoanr]pnekaor]ve]ajkr]iajpa]pqn^ej]ajpn]
ainkp]kcan]j`kajance]ahpne_]*Ajpnap]jpk(aooalnk_aook`ao_kjpjqk
a`a^]etknaj`eiajpk(kmqaheiep]oq]qpehev]k*AiH]N]j_a(j]Bn]j](
ateopaqi]qoej]i]nakikpnevaibqj_ekj]iajpk(kj`ak`aojrahajpna]o
i]no]hp]a^]et]_dac]]13ia]_]l]_e`]`aejop]h]`]`a240 IS*
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Maré alta

Barragem

Maré baixa

Turbina
Baía

A baía se enche

Esquema de funcionamento de uma usina mareomotriz.

A baía se esvazia
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A energia nuclear
Ai]hcqjol]oao(_kik]Bn]j](lknatailhk(]ajance]jq_ha]njk
qi]bkjpa]hpanj]per]`aajance](i]ooei]lnej_el]hbkjpa`ak^pajk
`aajance]ahpne_]*=oqoej]ojq_ha]naobqj_ekj]i^]oe_]iajpa_kik]o
paniahpne_]o6]opqn^ej]ook]_ekj]`]olahkr]lkn`acq]*Ajmq]jpkj]o
paniahpne_]okr]lknk^pe`klah]mqaei]`a_ki^qoprah(j]ojq_ha]nao]
lnk`qk`k_]hknlnkrajeajpa`]beookjq_ha]n6j_hakolao]`ko(_kik
ko`koeopklko`kqn jek)235(]koanai^ki^]n`a]`kolknjqpnkjo(kne)
cej]ij_hakoiajknao(he^an]j`kqi]cn]j`amq]jpe`]`a`aajance]*
=eilh]jp]kkqjk`aqoej]ojq_ha]naopailnkrk_]`kejian]o`eo)
_qooao*Iqepko_kjoe`an]iqi]bkni]heil]`aajance]akoneo_ko`a_kn)
najpao`aoq]qpehev]klanbaep]iajpa_kjpnkhraeo*Kqpnko]beni]imqako
neo_ko(mqa]`ri`konao`qkon]`ek]perkomqaoabkni]imq]j`kkqn jek
lnal]n]`kl]n]oanqo]`k_kikÎ_ki^qoprahÏ(okatpnai]iajpacn]raoa
_kjpn]ej`e_]i]qpehev]k`]ajance]jq_ha]n*=hi`eook(]looaqlnk_ao)
o]iajpk(k^pi)oa_kiklnk`qpkbej]hkÎhetk]pie_kÏ(p]i^in]`ek]perk(
]ej`]oaiqihk_]h`abeje`kl]n]oan_khk_]`k*J]=hai]jd](]ejop]h]k
`ajkr]oqoej]ojq_ha]naoaoplnke^e`]*K`aoikjpa`kona]pknaojq_ha]nao
]ej`]ateopajpao`araoan_kilhap]`k]p2021*

Teste sua leitura
L.21 (Enem-MEC) Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e
aos impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como: razão
entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada
ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório.
No quadro abaixo, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo: Itaipu, no Brasil, e Três Gargantas, na China.
Parâmetros

Itaipu

Três Gargantas

potência instalada

12.600 MW

18.200 MW

produção efetiva
de energia elétrica

93 bilhões
de kWh/ano

84 bilhões
de kWh/ano

área inundada pelo
reservatório

1.400 km2

1.000 km2

www.modernaplus.com.br

Fonte: www.itaipu.gov.br

Com base nessas informações, avalie as afirmativas que se seguem:
I. A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade máxima de
geração da hidrelétrica de Itaipu são maiores que as da hidrelétrica
de Três Gargantas.
II. Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da potência
instalada na produção de energia elétrica.
III. A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é
mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I
b) II
c) III

d) I e III

e) II e III

L.22 (Enem-MEC) A construção de grandes projetos hidroelétricos também
deve ser analisada do ponto de vista do regime das águas e de seu ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, pode-se argumentar que a
construção de grandes represas:
a) não causa impactos na região, uma vez que a quantidade total de
água da Terra permanece constante.
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b) não causa impactos na região, uma vez que a água que alimenta a represa
prossegue depois rio abaixo com a mesma vazão e velocidade.
c) aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na região.
d) aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada também
por um aumento local da umidade relativa do ar.
e) diminui a quantidade de água disponível para a realização do ciclo
da água.

L.23 (Enem-MEC) Em usinas hidrelétricas, a queda-d’água move turbinas que
acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por
hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica são células
fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem
eletricidade, esses processos têm em comum o fato de:
a) não provocarem impacto ambiental.
b) independerem de condições climáticas.
c) a energia gerada poder ser armazenada.
d) utilizarem fontes de energia renováveis.
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.

L.24 (Enem-MEC) Não é nova a ideia de se extrair energia dos oceanos
aproveitando-se a diferença das marés alta e baixa. Em 1967, os franceses instalaram a primeira usina “maré-motriz”, construindo uma
barragem equipada de 24 turbinas, aproveitando-se a potência máxima
instalada de 240 MW, suficiente para a demanda de uma cidade com
200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da potência total instalada
são demandados pelo consumo residencial.
Nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos setores industrial
e comercial para, a demanda diminui 40%. Assim, a produção de energia
correspondente à demanda aos domingos será atingida mantendo-se:
I. todas as turbinas em funcionamento, com 60% da capacidade máxima de produção de cada uma delas.
II. a metade das turbinas funcionando em capacidade máxima e o
restante, com 20% da capacidade máxima.
III. quatorze turbinas funcionando em capacidade máxima, uma com
40% da capacidade máxima e as demais desligadas.
Está correta a situação descrita:
a) apenas em I.
c) apenas em I e III.
b) apenas em II.

e) em I, II e III.

d) apenas em II e III.

L.25 (Enem-MEC) Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de
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eletricidade é a destinação dos rejeitos radiativos, o chamado “lixo atômico”. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de aço
inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais rejeitos,
acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou
encerrados em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal.
A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a
outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de:
a) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um processo que
não tem como ser interrompido artificialmente.
b) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial
convencional, faltando assim locais para reunir tanto material.
c) ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas
espécies vivas, incluindo os próprios seres humanos.
d) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável por milhares de anos.
e) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e
agravar o efeito estufa.
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