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TEMA 3:

UNIVERSO, TERRA E VIDA: SISTEMA SOLAR

!
?

  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
MATÉRIA, MOVIMENTO E UNIVERSO

PESQUISA EM GRUPO

Neste Caderno, você vai fazer uma pesquisa sobre o tema geral Matéria, movimento e Universo, 
por meio da investigação a respeito de um cientista ou de um filósofo e de suas principais contribui-
ções. Seu professor vai atribuir um tema específico ao seu grupo. Destaque na tabela a seguir o tema 
que você vai pesquisar.

Cientista ou filósofo Tema de pesquisa

1 Aristóteles Os elementos, a teoria do movimento, o céu e a Terra.

2 Leucipo de Mileto Os átomos, o movimento e a matéria. O vazio.

3 Cláudio Ptolomeu O sistema geocêntrico.

4 Giordano  
Bruno Cosmologia e vida em outros planetas.

5 Nicolau Copérnico O sistema heliocêntrico.

6 Galileu Galilei O heliocentrismo, a relatividade e a inércia.

7 Johannes 
Kepler As leis de Kepler e o modelo de Sistema Solar.

8 Christiaan Huygens As descobertas astronômicas e a teoria ondulatória da luz.

9 Isaac Newton A gravitação e as leis do movimento. As partículas de luz.

10 Pierre-Simon Laplace A hipótese nebular da formação do Sistema Solar. O  
determinismo.
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O objetivo é que cada grupo faça um cartaz ou pôster e o apresente aos colegas. O trabalho 
deve ser realizado em três etapas, distribuídas ao longo do Caderno. As tarefas de cada etapa estão 
descritas a seguir. Anote nos espaços indicados as datas de entrega das tarefas.

Coletando informações e imagens

Cientista ou filósofo Tema de pesquisa

11 Immanuel Kant A vida em outros planetas. A formação do Sistema Solar.

12 John  
Dalton A matéria e os átomos.

13 Niels 
Bohr O modelo do átomo. 

14 Albert Einstein A Teoria da Relatividade. Equivalência entre matéria e energia.

15 Werner Karl Heisenberg A mecânica quântica e o princípio da incerteza.

16 Paul Adrien Dirac A relatividade e a antimatéria.

17 Arthur Stanley Eddington A fusão nuclear e as estrelas.

18 Edwin  
Hubble A lei de Hubble e a expansão do Universo.

19 George Anthony Gamov A teoria do Big Bang.

20 Murray Gell-Mann Os quarks e o modelo-padrão.

Na data marcada para entrega, você deverá trazer os materiais para a elaboração do trabalho. 
São dois tipos de material: textos e imagens.

 Textos

Depois de pesquisar textos sobre o assunto, é indicado fazer cópias dos materiais encontrados 
(trechos de livros ou enciclopédias, artigos de revistas, páginas da internet). Não é necessário resumir 
ou escrever nesta etapa, apenas organizar os materiais em uma pasta para apresentá-los.

Data de entrega: 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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 Imagens

A ideia é selecionar imagens que possam ser usadas no cartaz para ilustrar as informações que o 
grupo deseja apresentar. Em um cartaz, as imagens são tão importantes quanto o texto. As figuras e 
as fotos devem ser grandes e o texto, resumido; portanto, é preciso selecionar imagens de tamanho 
adequado.

Projetando o pôster

Importante!

Anote cuidadosamente a fonte de cada material (nome do livro ou site, autor, páginas, 
ano etc.). Fazer um índice no início da pasta vai ajudá-lo a organizar o material.

Data de entrega: 

Na data marcada, o grupo deve tra-
zer para a sala de aula um projeto do 
pôster e um resumo da apresentação que 
pretende fazer, além da pasta com a pes-
quisa dos textos e das figuras. Com um 
lápis, em uma folha de cartolina, o grupo 
deve marcar os locais onde vão entrar fi-
guras e textos:

��������������������������������������-
critos com letra grande.

�������������� �� ������� ��� ����� �-
gura com um retângulo e indicar 
dentro dele qual imagem será in-
serida. Pode-se colar uma cópia 
da figura no local com fita adesi-
va, provisoriamente.

���������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

O professor vai avaliar o projeto do grupo e dar sugestões de melhorias para a apresentação na 
data marcada. Ele também vai avaliar o resumo da apresentação.

Um exemplo de pôster

Charles Darwin e a Evolução das espécies
Charles Robert Darwin FRS (Shrewsbury, 12 de Fevereiro de 1809 — Downe, 
Kent, 19 de Abril de 1882) foi um naturalista britânico que ficou famoso por ser 
o autor da teoria da evolução das espécies. Esta teoria mostra como se dá 
a evolução por meio da seleção natural e sexual das espécies. Sua teoria foi 
elaborada durante sua expedição a bordo do Beagle. 

A teoria da evolução das espécies

Darwinismo Social
O termo “Darwinismo Social” foi po-
pularizado por historiadores para des-
crever o pensamento desenvolvido 
durante os séculos XIX e XX acerca 
do crescimento das populações e 
das nações. O Darwinismo social é 
a tentativa de se aplicar as ideias re-
lacionadas à evolução das espécies, 
para compreender as sociedades 
humanas. De acordo com este pensa-
mento pessoas mais inteligentes ou 
com maior poder aquisitivo poderiam 
ser compreendidas por sua descen-
dência, como se estas característi-
cas fossem heranças genéticas. No 
entanto, várias críticas foram feitas a 
esta teoria. Ela foi considerada, prin-
cipalmente no pós-Segunda Guerra 
Mundial, uma teoria racista. 

Darwin e Mendel
As teorias de Darwin  e Mendel hoje, 
de certa forma, são complementares, 
no entanto, nem sempre foi assim. Ao 
passo que a teoria de Mendel mostra-
va que as características passavam 
de pais para filhos hereditariamente, a 
teoria da evolução de Darwin mostra-
va que os seres poderiam evoluir para 
outros seres.
Apenas no final do século XIX, com a 
genética bastante fortalecida por da-
dos experimentais, foi possível aliar a 
teoria Darwiniana à genética e à biolo-
gia, criando o neodarwinismo. 

Charles Darwin

Capa do livro A origem das 
espécies, de 1859

A expedição de Darwin a bordo do 
HMS Beagle

Fontes consultadas
http://darwin-online.org.uk/
Darwin, C. A origem das espé-
cies. Coleção planeta Darwin. 
Planeta Vivo, 2009.
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Apresentando o pôster

Foguete espacial Sonda espacial

Espaçonave Estação espacial

Ônibus espacial Telescópio em órbita

Satélite artificial Jipe lunar

Escolha um deles e procure as seguintes informações a seu respeito:

 1. O que é esse veículo ou equipamento?
 2. Para que ele serve?
 3. Tente encontrar uma imagem dele.

2a parte

Faça uma pesquisa sobre o famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke e sobre o filme 
2001: uma odisseia no espaço. 

 1. Que tipo de histórias Arthur C. Clarke costumava escrever?

Data de entrega: 

No dia da apresentação, o grupo deve levar para a aula seu pôster e o resumo da apresentação. 
O ideal é mostrar o pôster ao professor uns dias antes, para que ele dê sugestões. Também será 
necessário treinar a apresentação com os colegas de grupo.

PESQUISA INDIVIDUAL

1a parte

Observe a tabela a seguir, que lista diversos artefatos usados na exploração espacial.
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 2. Cite algumas de suas obras mais conhecidas.

 3. Do que trata o filme 2001: uma odisseia no espaço?

 4. Qual foi a importância do filme 2001: uma odisseia no espaço na época do seu lançamento e por 
que até hoje, mais de 40 anos depois, ele ainda é tão comentado?

 

 5. Procure cenas e trechos do filme na internet.
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 Leitura e análise de texto

2008: uma odisseia no cinema (e no banheiro)

Dizem que o filme fez 40 anos, mas é muito legal. Atrasado, eu entrei no cinema 
e a primeira coisa que vi foram aqueles macacos enormes lá na frente. Estavam muito
bravos, gritando feito doidos e com uns ossos grandes na mão. A coisa tava feia. Fiquei 
assustado. Me veio rapidamente à mente: será que entrei no filme certo? Não era um filme 
de espaço? Mas bem nesse momento um dos macacos jogou um osso para cima. O osso 
subiu, subiu, subiu, até que, quando ele começou a cair, tudo mudou. Um silêncio, o céu 
estrelado, um brilho no canto e uma nave, satélite ou sei lá o que passando calmamente, 
como se nada tivesse acontecido. Será que o osso virou uma nave? Foi quando senti algo 
estranho em minha nuca. Uma pancada. Uma voz lá do fundo da escuridão parecendo 
me dizer algo... “senta, cabeção!”.

Sentei, tirei o saquinho amassado de pipoca que ficou na gola da camisa, mas continuo 
absorvido nas cenas. A nave continua lá, passeando devagar. Beeem devagar... Ao fundo, 
um planetão azul, só pode ser a Terra, pelo menos aquele russo falou que ela era azul. Uma 
valsa começa a tocar. As cenas são lindas. A Terra, o céu, outra nave estranha, que parece ter 
um ventilador na ponta. Para onde foram os macacos? Agora aparece outra coisa orbitando 
a Terra. Deve ser algo importante, porque a música fica mais forte. Parece uma roda. Uma 
baita rodona, com janelinhas acesas e girando no espaço. 

Seja lá o que for, ainda parece em construção. Imagine uma enorme roda de bicicleta. 
Melhor, uma roda de carroça. Acho que é uma coisa mais ou menos assim:
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2001: O FUTURO QUE JÁ PASSOU
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Significado Observação

R Taxa de formação de estrelas semelhantes 
ao Sol, por ano, na galáxia. 

Pode ser determinado com certa precisão.

fp Fração de estrelas similares ao Sol que 
possuem planetas a seu redor.

Tem sido pesquisado atualmente.  
Deve-se chegar a uma boa estimativa.

ne Número de planetas em cada sistema 
solar cujas condições permitem o  
surgimento da vida.

Sabe-se que no nosso sistema solar esse 
número é 1: a Terra.

fl Fração dos planetas onde, havendo con-
dições, a vida efetivamente surge.

No nosso sistema solar, esse valor foi de 
100%. Não se sabe o que poderia ocorrer 
em outros.

fi Fração dos planetas onde uma forma de 
vida inteligente se desenvolve.

Na Terra, bilhões de anos foram  
necessários para o surgimento da vida 
inteligente. Nada garante que isso possa 
acontecer facilmente.

N = R ? fp ? ne ? fl ? fi ? fc ? L

N é o número total estimado de civilizações em nossa galáxia. Esse número depende de vários 
fatores e sobre muitos deles não há nenhuma avaliação segura. A suposição por trás da equação é 
que o Sistema Solar e a Terra são cenários típicos da possibilidade de desenvolvimento da vida e da 
inteligência em um planeta. Os fatores da equação de Drake são os seguintes:

!
?

  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 11 
A ENCICLOPÉDIA GALÁCTICA

Very Large Array 
(conjunto enorme 
de telescópios). 
Um dos maiores 
observatórios 
radioastronômicos 
do mundo – Novo 
México, EUA.
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A equação a seguir foi formulada pelo astrofísico estadunidense Frank Drake, em 1960, para 
tentar estabelecer qual seria a chance de encontrar uma civilização em algum outro planeta.
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Significado Observação

fc Fração dos planetas em que a vida  
inteligente desenvolve tecnologias de 
comunicação.

Esse é um dado que não temos. Só  
sabemos que a espécie humana desenvol-
ve tais tecnologias.

L Tempo de duração, em anos, de uma 
civilização tecnológica.

Não sabemos também. Quanto tempo 
vamos durar?

Fazendo uma estimativa desses valores, pode-se calcular o número de civilizações na nossa ga-
láxia multiplicando todos os fatores. Vejamos um exemplo:

R fp ne fl fi fc L

N = 50 20% 2 50% 10% 50% 200 = 100

Aqui a estimativa é de cem civilizações tecnológicas na nossa galáxia, existindo ao mesmo tempo 
que nós. Alguns dados são mais ou menos conhecidos, outros são verdadeiros “chutes”, por exemplo, 
o tempo de duração de uma civilização tecnológica colocado como L = 200 anos. Desde que come-
çamos a nos comunicar por rádio, ainda não se passaram cem anos. Isso pode continuar por milhares 
ou milhões de anos ou podemos nos destruir amanhã. Outros dados também são duvidosos, como a 
fração de desenvolvimento de inteligência fi. Não temos nenhuma informação confiável que possa nos 
dar um número. A única coisa que sabemos é que aqui se desenvolveu uma espécie inteligente. 

 1. Faça, com seus colegas, uma estimativa otimista na qual a chance de encontrar civilizações seja 
grande. Discuta cada fator, coloque seus valores na tabela a seguir e faça os cálculos.

R fp ne fl fi fc L

N = =  

 2. Faça agora uma estimativa pessimista na qual a única civilização existente na galáxia seja a nos-
sa. Que fatores você acha mais fácil estimar? Quais são mais difíceis? Explique.

R fp ne fl fi fc L

N = =  
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 3. Discuta com seus colegas: O que você imagina que aconteceria se descobríssemos uma civi-
lização em um planeta distante 20 anos-luz da Terra, com quem não pudéssemos ter contato 
direto? Lembre-se de que as mensagens levam 20 anos para ir e mais 20 anos para voltar. Que 
mudanças isso traria à nossa vida?

VOCÊ APRENDEU?

 1. A equação de Drake nos mostra que:
  a) existe vida em outros planetas.
  b) a civilização é um evento muito raro no Universo.
  c) os discos voadores são uma realidade.
  d) podemos estimar o número de civilizações na galáxia.
  e) civilizações de outros planetas já podem ter entrado em contato conosco.

 2. Explique em linhas gerais do que se trata o projeto SETI (Busca de Vida Inteligente Extrater-
restre), apresentado pelo professor. 

PESQUISA INDIVIDUAL

 1. Pesquise informações sobre o projeto SETI: 
  a) Qual é a sua origem? 
  b) Quais são os seus objetivos?
  c) Quais métodos utiliza?
  d) Quais resultados obteve até hoje?
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 2. Procure informações sobre o programa SETI@home, explique do que se trata, como funciona 
e como é possível contribuir para o projeto.

 PARA SABER MAIS 

Uma leitura interessante e acessível sobre este tema é o livro Civilizações extraterrenas, 
de Isaac Asimov, que também traz muitos conceitos e conhecimentos de astronomia em 
geral, Física, Química e Biologia.
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???????

PRODUÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?

?

  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 14 

COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO  

DAS USINAS ELÉTRICAS

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

PESQUISA INDIVIDUAL

Compreendendo o funcionamento de uma usina hidrelétrica

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????usina geradora????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

de jornal, vídeos etc. 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????



Física – 3
a
 série – Volume 1

76

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

outras usinas?

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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LIÇÃO DE CASA

 1. Destaque vantagens e desvantagens da utilização de usinas nucleares. 

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????
2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????



Física – 3
a
 série – Volume 1

78

? ??? ???????Programa Construindo Sempre????????????????????????????????????????????????????? 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3
???????????????????????

e A é uma constante que está relacionada com densidade linear de ar que passa pelo gerador 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

???????????????????????????
3
????

PESQUISA INDIVIDUAL

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

??????????????

???? ????????

???? ??????????????

???? ???????????????
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 PARA SABER MAIS

Livros

?? ??????????????????????????????????????Física Ensino Médio?? ??? ??? ???????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

de usinas geradoras de energia elétrica.

?? ??????????? ??????? ?????????????????? ???????? Física?? ???? ??????? ??????????

1997. Na página 375 os autores apresentam tipos de produção de energia elétrica em 

algumas usinas.

?? ????????????????????????????????????????????????Água hoje e sempre – consumo susten-

tável. São Paulo, 2003.

Sites

?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????

?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?

?

  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 15 

COMPREENDENDO UMA REDE DE TRANSMISSÃO

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

preender essas e outras questões relacionadas à transmissão da energia elétrica, vamos desenvolver a 

Situação de Aprendizagem a seguir.

PESQUISA EM GRUPO

Compreendendo uma rede de transmissão

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

com legendas mostrando todo o trajeto.
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??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????

Em seguida, responda às questões.

 1. Quais são os principais componentes destacados por você na rede de transmissão?

? ???????????????????????????????????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????

?????????????????

? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

manutenção da rede elétrica ou acessar o site ?????????????????????????????????????????????????

? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
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? ? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????

? ? ??? ????????????????????????????????????????????????????

? ? ??? ??????????????????????????????????????

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????
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VOCÊ APRENDEU?

? ????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

seria a perda de energia? 

LIÇÃO DE CASA

? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-

dária. Se 120 V são aplicados na bobina primária, qual será a tensão de saída na bobina secundária?

? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

? ??????????????????????????????????????????????????????

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????-

??????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

são de energia elétrica. 
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 PARA SABER MAIS

Livros

?? ??????????????????????????????????????Física Ensino Médio??????????????????????-

??????? ???????? ?????? ??? ??????????????? ????? ??? ???????????????? ??? ??????????????? ???

página 318, um breve texto discute a transmissão e a distribuição da energia elétrica.

?? ??????????????????Física?? ?????????????????? ?????????? ???????? ???? ?? ???? ??? ????

?????????? ?????? ?? ?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????????? ?? ??? ??????? ???

transmissão.

?? ??????????? ??????? ?????????????????? ???????? Física?? ???? ??????? ??????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Site

?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?

?

  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 16 

ENERGIA ELÉTRICA E USO SOCIAL

?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

período de maior crescimento na produção energética no Brasil e no mundo. Mas a que preço isso 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

???????????????????????????????????????????????????????????????

PESQUISA INDIVIDUAL

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????
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 5. Quais usinas estão localizadas no Estado de São Paulo?

Energia elétrica e uso social

???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

pode estagnar o crescimento de um país. A questão energética é parte da problemática ambiental da 

atua lidade, principalmente se considerarmos o impacto de sua produção.

A tabela a seguir apresenta a matriz de energia elétrica no Brasil nos anos 2005 e 2006 em 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Matriz de oferta de energia elétrica GWh

Fontes

?????????????? Porcentagem de 

crescimento
3

2005
1

2006
2

Total 442 072 460 500 4,2

Hidro 337 457 348 805 3,4 

Nuclear 9 855 13 754 39,6

Gás natural 18 811 18 258 -2,9

Carvão mineral 6 863 7 222 5,2

Derivados de petróleo 11 722 12 374 5,6

Biomassa 14 134 14 959 5,8

Gás industrial 4 188 3 964 -5,4

Importação 39 042 41 164 5,4

1
 ?????????????????????????????????????????????????????

2
 ??????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3
  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

Pot
2005

Pot
2006
??????

2005 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

maior participação na matriz energética brasileira?

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ram. Quais poderiam ser as causas dessas variações? 

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????

 Leitura e análise de gráfco

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????

???????Atlas de Energia Elétrica do Brasil??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Industrial 40,7%

Transporte 28,6%

Comercial 

2,9% Público 1,7%

Residencial 

11,1%

Agropecuário 

4,5%Energético 

10,4%

Distribuição do consumo total de energia 

no Brasil (por setor)

Público 8,2%

Comercial 

14,2%

Residencial 22,1% Industrial 

46,7%

Energético 

4,2%

Transportes 0,4%Agropecuário 4,3%

Distribuição do consumo de energia 

elétrica no Brasil (por setor)
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? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

cial é elétrica?

 3. Em que setor uma diminuição no consumo de energia teria maior impacto? De quanto seria 

o impacto no consumo de energia elétrica total, em termos percentuais, se o setor residencial 

????????????????????????????????

 Leitura e análise de gráfco

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????per capita 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????Energia, meio ambiente e desenvolvimento????????????????????????????????



Física – 3
a
 série – Volume 1

90

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

de vida e o consumo de energia per capita.

 2. Pesquise os valores dos três indicadores e o consumo de energia per capita no Brasil e represente 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

LIÇÃO DE CASA

? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

impactos sobre o ambiente ou o clima? 
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? ??? ????????????????? ????????????????????

necessitam cada vez mais de energia. Para 

???????? ???????????????????????????????-

vimento e consumo de energia, procurou-

-se relacionar o Índice de Desenvolvimen-

????????????????????????????????????????

consumo de energia nesses países. 

  O IDH é um indicador social que con-

sidera a longevidade, o grau de escolari-

????????????????????????????????????per 

capita e o poder de compra da popula-

ção. Sua variação é de 0 a 1. Valores do 

???????????????? ?? ?????????????????

condições de vida. 

  Tentando-se estabelecer uma relação en-

tre o IDH e o consumo de energia per ca-

pita nos diversos países, no biênio 1991-

????????????????????????????????????????

cada ponto isolado representa um país, e 

?????????????????????????????????????????

? ? ??????????????????????????????????????????

  a)  quanto maior o consumo de energia per capita, menor é o IDH.

  b)  os países onde o consumo de energia per capita é menor que 1 TEP não apresentam 

???????????????????????????????????????

  c)  existem países com IDH entre 0,1 e 0,3 com consumo de energia per capita superior a 8 TEP.

  d)  existem países com consumo de energia per capita de 1 TEP e de 5 TEP que apresentam 

aproximadamente o mesmo IDH, cerca de 0,7.

  e)  os países com altos valores de IDH apresentam um grande consumo de energia per 

capita ?????????????????

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

população e o consumo de energia? Explique. 

 

ID
H
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1,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consumo de energia per capita (TEP/capita)

?????????????????????????????????????????Energia, meio 

ambiente e desenvolvimento.??????????????????????????????
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 PARA SABER MAIS

Livro

?? ???????????????????????????????????Energia, meio ambiente e desenvolvimento.  

??? ???? ???? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? ?? ???????? ??? ???????? ??? ?????? ????-

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-

??? ????? ??????? ?? ?????????? ???????????????????? ?????????? ??? ???????????? ???????????

ser encontrado no site? ????????????????????????????????????????????????????????????? 

????????????????????????????????????????????????????????????

Sites

?? ???????????????????site é possível encontrar dados sobre a matriz energética brasileira, in-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????

?? ???????????site??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????


