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Essa fábula, como nós a escrevemos, 
não pode acontecer bem assim. Nem toda a 
energia vai acabar da noite para o dia. Porém, 
é possível uma catástrofe natural que leve 
ao colapso mais ou menos prolongado do 
abastecimento de energia elétrica de uma 
região ou de um país inteiro. Sem energia 
elétrica, as comunicações serão fortemente 
atingidas. As fábricas deixarão de funcio-
nar. O tratamento e bombeamento de água 
será suspenso. Os alicerces que sustentam 
nosso modo de vida serão abalados. Do 
mesmo modo, o risco de o abastecimento de 
combustíveis ser subitamente interrompido 
é pequeno, mas existe. Uma guerra descon-
trolada no Oriente Médio pode abalar 
profundamente o mundo que conhecemos. 
Sem combustíveis e sem transportes, o abas-
tecimento de alimentos das grandes cidades 
será atingido de forma catastrófica. A falta 
de segurança das nossas cidades tornar-se-
á ainda mais assustadora. A mobilidade que 
tomamos por nosso direito fundamental 
será drasticamente reduzida. E, no entanto, 
pensamos muito pouco nesses problemas; 
pensamos muito pouco na questão da ener-
gia no mundo moderno. Energia é, como 
alguém já disse do trabalho da dona de casa, 
algo que você só nota que existe quando 
falta. 

No início da humanidade, e até 
meados do século XVIII, a demanda por 
energia era baixa e suprida pela força 
humana ou animal, pelo vento, pela água 
ou pela biomassa (formas de energia solar). 
Desde então até hoje, a humanidade vive 
a festa dos combustíveis fósseis. Nunca a 
energia foi tão abundante e tão barata. Mas 
essa festa vai acabar nas próximas décadas. 
E depois? Depois... vamos precisar voltar ao 
Sol. 

Um peqUeno teste

Responda, sem pensar muito, às perguntas abaixo 
e retorne a elas ao final do livro para ver quantas 
você acertou. 
1) O que contém mais energia? 
(a) uma barra de 100 g de chocolate ao leite 
(b) 100 g de dinamite
2) Comparando duas usinas elétricas de 1 GW de 
capacidade nominal de geração, operando roti-
neiramente, qual produz mais eletricidade em um 
ano? 
(a) uma usina fotovoltaica 
(b) uma usina nuclear
3) Etanol (C2H6O – peso molecular 46) e propano 
(C3H8 – peso molecular 44) são combustíveis. 
Qual deles contém mais energia por mol? 
(a) etanol 
(b) propano 
Qual deles emite mais CO2 por unidade de energia 
gerada quando queimado?
(a) etanol 
(b) propano
4) A relação entre consumo de energia anual por 
seres humanos e máquinas está mais próxima de: 
(a) 1 (humanos): 1 (máquinas)
(b) 1 (humanos): 20 (máquinas)
5) A oferta de energia no mundo, em 2007, esteve 
mais próxima de: 
(a) 70 GJ por habitante
(b) 180 GJ por habitante
6) A contribuição da cana-de-açúcar para a 
oferta de energia no Brasil, em 2007, estava mais 
próxima de: 
(a) 4%
(b) 16%?
7) Com 100 g de glucose é possível produzir um 
máximo de quantos gramas de etanol?
(a) 89 g 
(b) 51 g
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Como acontece com muitos outros conceitos cien-
tíficos, temos também uma noção intuitiva de energia. 
Associamos energia à ideia de movimento, de esforço 
físico, de calor e até de nossos estados de ânimo. Com 
isso, reconhecemos que energia pode manifestar-se de 
muitas formas diferentes. Além disso, aprendemos muito 
cedo que é possível converter energia de uma forma para 
outra. Quando uma criança sopra um carrinho de brin-
quedo para fazê-lo andar ou solta um balão de São João, 
ela está usando, sem saber, um conhecimento sofisti-
cado sobre transformação de energia de uma forma para 
outra. No primeiro caso, o esforço físico de expulsar o 
ar dos pulmões converte-se em um movimento organi-
zado do ar, que se transforma em energia de movimento 
do carrinho. No segundo, a chama aquece o ar e diminui 
sua densidade dentro do balão, fazendo-o “flutuar” no ar 
externo, de maior densidade, da mesma forma que uma 
rolha flutua na água porque sua densidade é menor do 
que a do meio onde se encontra. O balão é uma máquina 
que converte calor em movimento. No sentido contrário, 
esfregamos as mãos para aquecê-las, transformando um 
esforço físico em calor.

Essas noções intuitivas se traduzem na percepção 
de que a energia está em todo lugar e em todos os proces-
sos que ocorrem a nossa volta. Sem energia, o mundo 
seria escuro, frio e parado. Pois bem, a ideia científica de 
energia procura transformar essas noções qualitativas 
em um conceito preciso e quantitativo de energia, sem, 
entretanto, mudar duas coisas fundamentais: (1) a ener-
gia tem muitas formas e (2) a energia pode ser convertida 
de uma forma para outra, como um ator de cinema, capaz 
de desempenhar diferentes papéis em diferentes filmes, 
mas sempre reconhecido como o mesmo ator. Porém, 
antes de termos certeza de que as diferentes formas de 
energia são efetivamente a mesma coisa, precisamos dar 
um passo a mais. 

Em Ciência, não basta termos uma 
ideia qualitativa, intuitiva, das coisas. É 
preciso sermos capazes de medi-las, isto é, 
sabermos como associar um número e uma 
unidade a um conceito. A partir do momento 
em que temos uma noção do que consiste e 
sabemos medir um fenômeno, podemos dar 
o próximo passo, talvez o mais importante 
de todos: começar a imaginar maneiras de 
controlá-lo e aproveitá-lo em nosso benefí-
cio. Esses três estágios do desenvolvimento 
do conhecimento repetem-se em pratica-
mente qualquer campo científico: primeiro, 
queremos ter uma ideia do que estamos 
falando; depois, queremos ser capazes de 
medir aquilo sobre o que falamos; e, final-
mente, queremos controlar a natureza para 
extrair benefícios para a nossa vida.

O que queremos fazer neste livro é 
despertar sua curiosidade sobre os fenô-
menos da energia, sem a qual a vida seria 
impossível. A principal fonte de energia no 
nosso planeta é o Sol: diretamente, pela luz 
e pelo calor que proporciona; indiretamente, 
porque é a energia solar que alimenta a 
vida na Terra, dá a chuva e os ventos, e até 
os combustíveis fósseis são energia solar 
transformada em energia química. Além 
de despertar sua curiosidade, queremos 
também equipar você com o conhecimento 
necessário para entender por si mesmo, um 
pouquinho melhor, como funciona a energia 
no nosso mundo moderno. Este livro não 
vai discutir em detalhes a ciência da ener-
gia, a não ser naqueles poucos pontos essen-
ciais para seus objetivos, mas a energia na 
sociedade contemporânea e no mundo deste 
século XXI, o mundo em que você vai viver 
e trabalhar, criar seus filhos e netos. O livro 
quer mostrar que ainda existem muitos 
problemas extremamente importantes a 
resolver, se quisermos continuar a usufruir 
os benefícios que a energia nos proporciona, 

O que é 
Energia?



1 
 O

 q
ue

 é
 e

ne
rg

ia
?

1313

escapando dos problemas que ela causa. 
Para a solução desses problemas, vamos 
precisar de pessoas inteligentes, motivadas 
e que gostem de ciência e de engenharia. 
É uma oportunidade de carreira profissio-
nal, mas é, também, uma oportunidade de 
contribuir para melhorar o Brasil e o mundo 
em que vivemos. Quem sabe, você será uma 
dessas pessoas. 

1.1 MoviMento, calor, luz: a 
energia eM ação na natureza 
O movimento da água de um rio 

(energia hidráulica), uma brisa (energia 
eólica), o calor de uma fogueira de São João 
(energia de biomassa) e a luz do Sol (energia 
radiante) são quatro manifestações da ener-
gia solar na natureza. 

Em algumas antigas fazendas de café 
no Brasil, ainda se encontram rodas d’água 
usadas para aproveitar o movimento de 
uma pequena queda d’água para acio-
nar um moinho – uma forma de 
aproveitar a energia hidráulica. 

Um barco veleiro é um exemplo de aproveitamento  da 
energia dos ventos, a energia eólica (Eolus era o deus dos 
ventos na mitologia grega). O calor do forno de pizza é 
usado para provocar as reações químicas que cozinham a 
massa e derretem o queijo – um aproveitamento da ener-
gia térmica. A luz do sol de janeiro, que nos bronzeia na 
praia (e causa câncer de pele), é uma forma de energia 
radiativa. Enfim, são muitas as formas da energia solar 
na natureza, as quais o ser humano aprendeu a medir e a 
controlar para mudar suas condições de vida.

Há outras manifestações muito importantes 
da energia, como as que têm a ver com o metabolismo 
dos seres vivos. Uma planta que cresce é um exem-
plo de transformação da matéria pela energia. A luz 
do Sol absorvida pela planta transforma a água e o gás 
carbônico da atmosfera (dióxido de carbono, CO2), com 
alguns nutrientes adicionais na matéria vegetal, em um 
processo conhecido como fotossíntese. É a manifestação 
mais importante da energia solar no planeta Terra, pois 
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ela é a base de praticamente tudo o que vive por aqui. Os 
animais não são capazes de realizar fotossíntese, mas, na 
base de sua cadeia alimentar estão as plantas. Portanto, 
a nossa existência depende da fotossíntese. (Sem esque-
cer que é pela fotossíntese que foi gerado o oxigênio da 
atmosfera.)

Recentemente, os cientistas descobriram, no 
fundo dos oceanos, algumas formas de vida que não 
dependem do processo de fotossíntese para viver, o que 
mostra que a pesquisa científica sempre traz surpresas. 
Nesse caso, em vez de obter energia da luz do Sol, os orga-
nismos a extraem de compostos químicos mais simples, 
provenientes de fontes térmicas do interior do planeta. 

A energia não é apenas solar nem possui apenas 
esse caráter benigno. As forças naturais podem ser 
imensamente destrutivas, como aprendemos pelo noti-
ciário da televisão quase todos os dias. Uma lista parcial 
de manifestações destrutivas da energia natural inclui 
terremotos e tsunamis, furacões e tornados, raios, explo-
sões vulcânicas e colisões de meteoritos com a Terra. A 
mesma forma de energia pode ser benéfica ou destrutiva, 
dependendo de como ela se manifesta. E começamos a 
perceber uma coisa importante: além da energia, há um 
outro conceito que precisamos entender e que tem a ver 
com a “velocidade” da energia, ou, em linguagem mais 
apropriada, com potência. 

A comparação entre uma brisa que 
impulsiona suavemente um veleiro e um 
furacão que o joga do ancoradouro terra 
firme adentro mostra quão fundamen-
tal é entender também a “velocidade” da 
energia. 

1.2 a ciência da energia: 
entender o que é, aprender a Medir, 
para poder controlar
Assim, energia funciona para o bem e para o mal, 

não apenas na natureza, mas também na vida humana. 
E, sem ela, nada funciona. É por isso que, nos últimos 
duzentos e poucos anos, a Ciência dedicou tanto tempo 
para entender os conceitos de energia e potência. Não 
foi fácil. Neste livro, vamos fazer de conta que tudo foi 
simples e vamos apresentar os resultados de muito traba-

lho, de muitos cientistas, durante muito 
tempo. Depois, ao entender as ideias básicas 
e conhecer os números importantes, se você 
tiver interesse, poderá pesquisar mais sobre 
a fascinante história da energia.

A história pode 
ser resumida assim: 
no começo existiam as 
energias naturais, as 
“forças” naturais da 
água, do vento e do fogo, 
que o ser humano domi-
nava precariamente. 
A grande descoberta, 
que mudou a história 
da humanidade, foi 
quando a força do fogo 

Pá

Rotor
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sustentação

Nacele

energia eólica

Potência é a quantidade 

de energia que se 

transforma ou é entregue, 

para um certo processo, 

por unidade de tempo. 

Potência é tão importante 

quanto energia.
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sobre a segunda, pois o restante do livro será dedicado ao 
problema das fontes de energia. 

A busca pelo conhecimento começou ao se tentar 
entender a natureza do calor e a possibilidade de trans-
formá-lo em movimento mecânico. Depois de explorar 
muitas pistas falsas, os cientistas estabeleceram a verda-
deira natureza do calor: ele nada mais é do que a energia 
de movimento dos átomos que constituem a matéria. Até 
chegar a esse momento, eles tiveram de definir maneiras 
para medir o calor e criar uma “régua” adequada para isso. 
Com essa régua em mãos, foi possível dar um passo muito 
importante: mostrar que uma dada quantidade de traba-
lho mecânico – medida pela queda de um peso conhecido, 
de uma altura predeterminada, por exemplo – resulta 
sempre na mesma quantidade de calor. Ou seja, foi possí-
vel passar da noção intuitiva de conversão de uma forma 
de energia em outra, para a demonstração científica de 
que uma dada quantidade de trabalho resulta sempre 
exatamente na mesma quantidade de calor. 

energia hidráulica
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pôde ser convertida em força de movimento 
– surge a máquina a vapor nos anos 1700. A 
máquina a vapor, coitada, está tão distante 
de você quanto os dinossauros, não? Mais ou 
menos no mesmo patamar da memória que o 
Atari (confesse, você nem sabe o que é Atari 
– o primeiro videogame da história e sonho 
de consumo de dez entre cada dez adoles-
centes dos anos 1970 – pergunte a seu pai). 
Hoje, o único uso da máquina a vapor parece 
ser como locomotiva de atração turística de 
algumas marias-fumaça.

Duas coisas importantes aconte-
ceram no século XVIII e começo do século 
XIX: a busca por combustível para alimentar 
as máquinas a vapor e pelo conhecimento 
sobre essas máquinas, que resultou na ciên-
cia da energia. Neste ponto, vamos falar 




