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O que é energia?

A energia está envolvida 

em todas as ações que 

ocorrem no Universo. 

Energia - são processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos

estão em sucessivas transformações, uma forma de energia convertendo-se em outra.

Podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que um corpo tem de

realizar trabalho.

RESUMO!!! 

A energia está associada a capacidade que um corpo possui de influenciar/modificar as coisas ao 

seu redor.



Alguns tipos de Energia

• Energia Potencial Química

• Energia Térmica

• Energia Cinética

• Energia Potencial Gravitacional

• Energia Luminosa

• Energia Sonora



Energia Potencial Química

Potencial = Armazenada/Guardada

Energia armazenada em algum composto químico ou molécula.

Exemplos

Combustível – Álcool ou Gasolina

Alimentos - Glicose

O2



Energia Térmica

Energia associada a agitação das moléculas que formam o corpo.

• Muita agitação – Alta 

temperatura – muita energia 

térmica

• Pouca agitação – Baixa 

temperatura – Pouca energia 

térmica



Energia Associada ao movimento dos corpos.

Quanto mais rápido um objeto se move maior sua energia cinética.

Energia Cinética

Imagem: SEE-PE

Corrida
O atleta acelera pela 
pista levando a vara 
para o alto

Impulsão
A velocidade diminui ao 
baixar a vara para fincá-la 
na caixa de apoio.

1

2

Voo
O impulso para a frente e 
a flexibilidade da vara 
lançam o atleta para cima.

3 Queda
Superando o sarrafo, o 
atleta estica as pernas, 
gira o corpo, e amortece a 
queda.

4

Sarrafo 
Se cai, o salto não é 

válido

Queda



Energia Potencial Gravitacional

Está associada a altura (posição que o corpo ocupa em relação, geralmente, à superfície da terra).

Imagem: SEE-PE

Corrida
O atleta acelera pela 
pista levando a vara 
para o alto

Impulsão
A velocidade diminui ao 
baixar a vara para fincá-la 
na caixa de apoio.

1

2

Voo
O impulso para a frente e 
a flexibilidade da vara 
lançam o atleta para cima.

3 Queda
Superando o sarrafo, o 
atleta estica as pernas, 
gira o corpo, e amortece a 
queda.

4

Sarrafo 
Se cai, o salto não é 

válido

Queda



Energia Luminosa

Energia transportada pela vibração da luz.

Depende da cor da luz.






