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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe uma abordagem de ensino relacionada aos aspectos 

energéticos envolvidos no corpo humano desde o contexto da alimentação até a 

atividade física, buscando aproximar os limites disciplinares dentro do ensino das 

Ciências Naturais, principalmente da Química e Biologia. Para realização dessa 

proposta, desenvolvemos um curso de curta duração dividido em três partes, a 

saber; i) Energia e os alimentos, ii) Energia e o metabolismo, iii) Energia e a 

atividade física. O curso foi aplicado em uma turma de professores de Ciências 

em formação continuada, alunos do programa de mestrado profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto. O objetivo do curso 

foi subsidiá-los com novas perspectivas em relação à abordagem da temática 

energia no Ensino de Ciências, de maneira a explorar as potencialidades 

integradoras desse conceito. Priorizamos uma abordagem dialógica durante o 

desenvolvimento do curso, propiciando uma rica troca de informações e 

diferentes perspectivas conceituais e disciplinares para o conceito de energia. 

Durante a aplicação do curso efetuamos a coleta de dados por meio de 

questionários, exercícios escritos, filmagens e gravações de áudio. A análise dos 

dados foi feita de acordo com o referencial teórico da análise de conteúdo. 

Observamos nas respostas e discurso dos professores uma grande semelhança 

entre suas concepções acerca do conceito de energia, com as de alunos do 

Ensino Médio, como por exemplo, visão estoquista de energia, compreensão 

compartimentalizada desse conceito e baixa identificação dos aspectos 

dissipativos e conservativos da energia. A partir da análise dos materiais 

utilizados na coleta de dados em cada uma das etapas do curso, desenvolvemos 

um material de aporte conceitual para utilização dos professores interessados 

em trabalhar a temática energia sob essa perspectiva, constituindo também, o 

material embrionário para o desenvolvimento de nosso produto educacional, um 

livro com o objetivo de trazer maiores esclarecimentos em relação às questões 

notoriamente emergentes durante o curso de curta duração. 

 

Palavras-chave: Energia. Ensino de Ciências. Termodinâmica. 

  



ABSTRACT 

 

 

This work proposes a teaching approach related to the energy aspects involved 

in the human body from the context of nutrition to physical activity, seeking to 

approximate the disciplinary limits within the teaching of Natural Sciences, mainly 

Chemistry and Biology. To carry out this proposal, we developed a short course 

divided into three parts, namely; i) Energy and food, ii) Energy and metabolism, 

iii) Energy and physical activity. The course was applied in a group of professors 

of Sciences in continuing education, students of the program of professional 

master's degree in Teaching of Sciences of the Federal University of Ouro Preto. 

The objective of the course was to subsidize them with new perspectives in 

relation to the energy theme in Science Teaching, in order to explore the 

integrative potentialities of this concept. We prioritize a dialogic approach during 

the development of the course, providing a rich exchange of information and 

different conceptual and disciplinary perspectives for the concept of energy. 

During the application of the course we collected data through questionnaires, 

written exercises, filming and audio recordings. Data analysis was done 

according to the theoretical framework of content analysis. We observed in the 

responses and discourse of teachers a great similarity between their conceptions 

about the concept of energy, with those of high school students, for example, 

stochastic view of energy, a compartmentalized understanding of this concept 

and low identification of the dissipative and conservative aspects of energy. From 

the analysis of the materials used in the data collection in each of the stages of 

the course, we developed a conceptual input material for the use of teachers 

interested in working on the energy theme from this perspective, also constituting 

the embryonic material for the development of our educational product, a book 

intended to provide further insight into the issues that are notoriously emerging 

during the short course. 

 

Keywords: Energy. Science Teaching. Thermodynamics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CAMINHOS PERCORRIDOS PARA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

As relações de ensino e aprendizagem são complexas e constituem um vasto 

campo de estudos na área de ensino em cursos de Pedagogia e licenciaturas. No 

entanto, um ponto nessa trama parece bem transparente, mesmo que não saibamos 

como ensinar, parece trivial que só podemos ensinar o que sabemos. O professor 

ensina determinado conceito, pois o aprendeu, logo se torna capaz de “manuseá-lo” 

flexivelmente, conferindo configurações possíveis de serem entendidas pelos alunos 

com quem interage (FAZENDA, 1997). Mesmo em perspectivas de ensino em que o 

aluno assume o papel de protagonista nas relações de ensino/aprendizagem, o 

professor ainda desempenha um papel fundamental e referencial nesse elo. O 

professor é um dos profissionais que mais necessitam de se manterem atualizados, 

conjugando a tarefa de ensinar e estudar. Ademais, a segurança conceitual do 

professor acerca de determinado conteúdo, pode influenciar suas escolhas em 

relação às estratégias de ensino. De modo que, um baixo domínio do conteúdo 

tratado, favorece a manutenção de práticas meramente expositivas, com intenção de 

minar o questionamento dos alunos (GEBARA, 2009). Logo, a formação do aluno 

passa pela formação de profissionais capacitados e habilitados para novas 

perspectivas e demandas de ensino. Dessa forma, enxergamos os espaços de 

formação continuada como uma oportunidade de complementar a formação dos 

professores com novas perspectivas de ensino, além de suprir possíveis lacunas em 

sua formação, principalmente conceituais, aspecto que enfatizaremos nesse trabalho. 

O mestrado profissional em Ensino de Ciências da UFOP tem como objetivo 

principal, apresentado em seu regimento, o desenvolvimento profissional de 

professores de ciências naturais, buscando melhorias na qualificação profissional dos 

docentes que atuam na Educação Básica e Superior (https://www.mpec.ufop.br/). 

Nesse contexto de formação continuada dentro do programa MPEC-UFOP, 

desenvolvemos um curso de curta duração, com a temática energia, buscando 

contribuir com um melhor entendimento e aprofundamento desse conceito comum nas 

três principais áreas de estudo dos mestrandos ingressantes no programa de pós-

graduação, de forma a favorecer uma abordagem integrada entre as Ciências da 

Natureza. 

https://www.mpec.ufop.br/
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O interesse pela temática energia foi emergente durante toda minha graduação, 

em que sempre me questionava a respeito da forma fragmentada como esse conceito 

era tratado dentro de diversas disciplinas, contraditoriamente com seu potencial 

integrador e unificador, como salientado por Angotti (2001). Conceitos relacionados 

aos aspetos energéticos foram tratados em minha formação de licenciatura em 

Química, praticamente em todas as disciplinas específicas da Química, Bioquímica e 

Física. No entanto, era notável que o conceito de energia não era abordado de 

maneira relacionada em todas essas disciplinas. Recordo-me que em uma aula de 

uma das disciplinas do ciclo básico de Química questionei um professor se a 

Fotossíntese era um processo endotérmico? Ele me respondeu com um semblante 

de incerteza, que processos biológicos eram diferentes de processos químicos. A 

resposta dada pelo professor, possivelmente mostra uma diferenciação do tratamento 

energético em âmbitos disciplinares distintos, de maneira a se compreender 

implicitamente que a energia se comporta diferente em sistemas químicos e biológicos 

e que cada um deles tem sua própria “energia”. Mesmo dentro do próprio domínio das 

disciplinas da Química, ficava evidente que o tratamento do conceito de energia é 

comumente feito de maneira distinta e fragmentada em determinados conteúdos, 

como por exemplo, durante minha formação obtive as seguintes impressões: o calor 

desprendido nas reações químicas era mais enfatizado no ensino de Termoquímica 

como parâmetro para classificar as reações exotérmicas e endotérmicas. Na parte de 

cinética, o tratamento da energia era sublinhado sob a perspectiva da energia de 

ativação. Quando estudávamos equilíbrio químico utilizávamos a energia livre de 

Gibbs como parâmetro de espontaneidade das reações químicas. No estudo dos 

gases a energia interna que era protagonizada. Já no conteúdo de Eletroquímica, os 

aspectos energéticos foram destacados sob o ponto de vista da diferença de potencial 

resultante da somatória de semi-reações de oxirredução. Perceba que a energia é um 

ponto central em cada um desses conteúdos, no entanto pouca relação é feita entre 

eles, usando o próprio conceito como eixo integrador. A minha inquietação em 

compreender as diferenças e semelhanças dos aspectos e transformações 

energéticas dentro da Química, me levou a elaborar a primeira versão do meu 

anteprojeto de pesquisa, como uma continuação de meu trabalho de conclusão de 

curso “Princípios de Química: uma abordagem Termodinâmica”, em que desenvolvi 

um material que contemplava propostas de como se trabalhar conteúdos de Química, 
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como Interações Intermoleculares, Ligações Química e Eletroquímica, sob uma 

perspectiva integrada pelos aspectos energéticos envolvidos. Apesar do objetivo da 

primeira versão do meu projeto de pesquisa para o mestrado, sinalizar para o escopo 

do Ensino de Química especificamente, as leituras e a pesquisa sobre a temática 

energia foram apontando caminhos mais transponíveis dentro do Ensino de Ciências. 

Conduzindo para uma proposta mais abrangente, envolvendo uma abordagem 

integrada entre as Ciências da Natureza. Durante as leituras preliminares para a 

elaboração do projeto de pesquisa, conheci os trabalhos do BEST (Boston Energy in 

Science Teaching), um grupo de pesquisa dos Estados Unidos composto por 

pesquisadores de diversas áreas das Ciências Naturais e do Ensino de Ciências, que 

tem como moção, desenvolver materiais didáticos que contemplem os aspectos 

energéticos no Ensino de Ciências nos diversos níveis, de forma a privilegiar uma 

abordagem integrada entre os domínios disciplinares. Os trabalhos do BEST são 

desenvolvidos em parceria com a universidade de Massachusetts e escolas públicas 

de Boston, buscando qualificar e orientar os professores como trabalhar 

adequadamente os aspectos energéticos no Ensino de Ciências sob uma perspectiva 

integrada. Os diversos trabalhos do BEST contribuíram para a proposta do livro 

“Teaching and Learning of Energy in K-12 Education” lançado em 2014, que apresenta 

possibilidades de como trabalhar o conceito de energia na educação K-121. O livro 

conta com a contribuição de diversos autores de várias áreas, como Física, Química 

e Biologia Molecular. Guardadas as devidas proporções, inevitavelmente a 

perspectiva de integração entre as Ciências da Natureza, por meio dos aspectos 

energéticos proposta por esse grupo de pesquisa, acabou influenciando a construção 

do nosso trabalho. Produzimos um curso de curta duração utilizando as 

transformações de energia no corpo humano, desde a alimentação até a atividade 

física, como proposta para o ensino dos aspectos energéticos sob uma perspectiva 

integrada entre as Ciências Naturais. A partir das demandas observadas por meio da 

análise do curso de curta duração, produzimos um livro paradidático com o objetivo 

de instigar os professores de Ciências a explorarem as potencialidades integradoras 

do conceito de energia. 

  

                                            
1 Designação do sistema de Educação Básica em países como EUA, Canadá e Austrália. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as possíveis contribuições de um curso de curta duração aplicado em 

uma turma de formação continuada de professores de Ciências, com a proposta de 

aproximar os limites disciplinares das Ciências da Natureza, com base no potencial 

integrador da temática energia e o corpo humano. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimular o desenvolvimento de proposta e materiais didáticos que 

aproximem as áreas das Ciências Naturais, por meio da utilização de 

temas integradores como a energia e suas transformações no corpo 

humano. 

• Produzir um livro paradidático que relacione conceitos termodinâmicos 

com sistemas biofísicos e bioquímicos das transformações energéticas 

no corpo humano, por meio das demandas geradas pelos professores 

participantes do curso de curta duração. 
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3. JUSTIFICATIVAS 

3.1 PORQUE APRENDER E ENSINAR SOBRE O CONCEITO DE ENERGIA? 

Certamente essa foi uma das perguntas mais recorrentes em relação à nossa 

proposta de trabalho. Esse questionamento veio direcionado principalmente, sob o 

argumento da utilidade do ensino de alguns conceitos para além de um mero 

componente curricular. Chassot (2004) faz uma análise a respeito da relação da 

utilidade do ensino de Química e sua real importância para a formação dos alunos no 

nível médio de ensino. Um dos apontamentos do autor, é que muitos conteúdos 

curriculares de Química, não são cabíveis e aplicáveis na realidade em que o aluno 

está inserido. Logo, devemos justificar que nossa proposta transpõe a mera 

contemplação de um componente curricular, como faremos mais adiante. 

Em relação aos conceitos relacionados à energia especificamente, Silva (2005) 

critica o ensino de Entalpia no nível médio, pois segundo o autor, a abordagem desse 

conceito está sujeita a ser um mero objeto de memorização e gerador de um possível 

empobrecimento do processo pedagógico. Tendo em vista que no Ensino Médio, 

Entalpia e Calor geralmente são tratados como sinônimos, sem que sejam feitas 

ressalvas adequadas para que se possa atribuir corretamente essa operação de 

igualdade matemática entre essas duas grandezas. Segundo Silva (2005), uma 

abordagem adequada do conceito de Entalpia, requer conhecimento do problema que 

originou esse conceito, objetivo esse, segundo o autor, incompatível com o nível 

médio de ensino. 

Feitas essas duas notas sucintas de argumentos aparentemente contrários a 

nossa proposta, vamos agora sublinhar a importância de se aprender sobre energia e 

suas transformações. Uma das características marcantes na utilização do termo 

energia é seu aspecto polissêmico, tanto dentro de contextos do senso comum, como 

dentro do próprio âmbito científico. Segundo Silva Júnior (2010), podemos 

compreender energia como um indicador de possibilidades de transformações, 

relacionadas ao movimento, ao magnetismo, as reações químicas, aos processos 

biológicos e diversos processos naturais. O conceito de energia permeia diversos 

domínios do escopo da Química, como evidenciado no mapa conceitual a seguir: 
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Figura 1: Mapa conceitual de energia no conteúdo químico. 
Fonte: SILVA JUNIOR (2010, p. 39) 
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É notável a variedade de conteúdos que envolvem o conceito de energia, logo 

a importância de se ensinar sobre esse conceito, pode ser indiretamente justificada 

na importância de se ensinar sobre cada um desses componentes que se integram 

ao conceito de energia. Mesmo que se faça juízo a respeito da validade e utilidade 

dos conteúdos que se integram com o conceito de energia, como mostrado na Figura 

1, compreendemos que o conceito de energia transpõe o limite de mero conceito 

fundamental para a compreensão de conteúdos dentro da Química. Souza (2007) 

salienta que energia é um conceito científico que possui dimensão cultural e social, 

favorecendo a compreensão de múltiplos fenômenos e processos científico-

tecnológicos. Além disso, segundo Angotti (1991), energia é uma grandeza que pode 

e deve, mais do que outra, balizar as tendências de ensino que priorizam hoje as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Compreendemos que devido ao 

caráter central dos aspectos energéticos em diversos domínios disciplinares, a 

abordagem do conceito de energia pode contribuir não só para alicerçar e tecer 

ligações entre conteúdos, como os mostrados na Figura 1, mas também pode 

apresentar serventia para aproximar os domínios disciplinares da Física, Química e 

Biologia, dentro do Ensino de Ciências. Ademais, dado esse caráter conceitualmente 

basal e unificador do conceito de energia, entendemos que, se formos capazes de 

identificar como os alunos e professores pensam ou concebem energia, podemos 

possivelmente diagnosticar problemas de aprendizagem em outras áreas 

correlacionadas em que o conceito de energia é fundamental, como metabolismo, 

respiração celular, alimentação, fotossíntese, mudanças climáticas dentre outros. 

Schulman (1986) ressalta a importância do conhecimento específico disciplinar 

que o professor deve possuir. Mas, também destaca que são necessários outros 

espectros de saberes. Dentre eles o conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK), 

que pode ser compreendido como um saber peculiar do professor que o distingue do 

profissional específico da disciplina que ele leciona. Como por exemplo, é o PCK que 

diferencia um professor de Química de um Químico. Compreendemos que nossa 

proposta pode contribuir com uma sólida construção conceitual necessária, mas não 

suficiente para a formação docente, de modo a fornecer recursos instrucionais, mas 

não prescritivos, que podem auxiliar os professores na prática docente. 
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3.2 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO CONCEITO DE ENERGIA. 

 

Os PCN’s para Ciências Naturais e suas Tecnologias, destacam que uma 

compreensão atualizada do conceito de energia deve transitar entre as Ciências 

Química, Física e Biologia, como destacado a seguir: 

"Uma compreensão atualizada do conceito de energia, dos modelos de átomo 
e de moléculas, por exemplo, não é algo “da Física”, pois é igualmente “da 
Química”, sendo também essencial à Biologia molecular, num exemplo de 
conceitos e modelos que transitam entre as disciplinas."(BRASIL, 1997, p 41). 

As manifestações e transformações da energia como aspecto presente em diversos 

domínios disciplinares da Ciência, também pode ser notada nas recomendações dos 

PCN’s, expressas no seguinte trecho: 

"O princípio físico da conservação da energia, essencial na interpretação de 
fenômenos naturais e tecnológicos, pode ser verificado em processos de 
natureza biológica, como a fermentação, ou em processos químicos, como a 
combustão, contando em qualquer caso com o instrumental matemático para 
seu equacionamento e para sua quantificação." (BRASIL, 1997, p 46). 

Em outra passagem dos parâmetros curriculares nacionais para o Ensino 

Médio, referentes às Ciências Naturais, observamos apontamentos em relação à 

possibilidade integradora entre as Ciências, permitida pelos aspectos energéticos. 

O aprendizado disciplinar em Biologia, cujo cenário, a biosfera, é um todo 
articulado, é inseparável das demais ciências. A própria compreensão do 
surgimento e da evolução da vida nas suas diversas formas de manifestação 
demanda uma compreensão das condições geológicas e ambientais 
reinantes no planeta primitivo. O entendimento dos ecossistemas atuais 
implica um conhecimento da intervenção humana, de caráter social e 
econômico, assim como dos ciclos de materiais e fluxos de energia. (BRASIL, 
1997, p 50). 

Nos PCN+ de Ciências Naturais e suas tecnologias o tema energia é apontado 

como potencial articulador entre as Ciências da Natureza, destacando, porém, que 

essa possibilidade integradora é pouco explorada, ficando restrita a uma modulação 

disciplinar do conceito de energia. Como se a energia na Física, Química e Biologia 

fossem grandezas distintas. 

Quando na Biologia se fala em energia da célula, na Química se fala em 
energia da reação e na Física em energia da partícula, não basta que tenham 
a mesma grafia ou as mesmas unidades de medida. São tratados em 
contextos tão distintos os três temas, que o aluno não pode ser deixado 
solitário no esforço de ligar as “coisas diferentes” designadas pela mesma 
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palavra. O problema da escola é que, a despeito de estarem estas três 
energias relacionadas, nem mesmo os professores que usam esses termos 
estão à vontade para interpretar seu significado em outra disciplina além da 
sua. Enfim, com um objetivo mais pedagógico do que epistemológico, é 
preciso um esforço da escola e dos professores para relacionar as 
nomenclaturas e, na medida do possível, partilhar culturas. (BRASIL, 2002, p 
57). 

A energia é um exemplo importante de um conceito comum às distintas 
ciências, instrumento essencial para descrever regularidades da natureza e 
para aplicações tecnológicas. A falta de unificação entre os conceitos de 
energia pode resultar em uma “colcha de retalhos energética”, a ser 
memorizada, das energias mecânica e térmica, luminosa, sonora, química, 
nuclear e tantos outros adjetivos, alguns pertinentes, outros não. Na Biologia 
e na Química, as energias não são menos importantes e nem menos variadas 
em suas designações e, no fundo, se trata da mesma energia da Física. Nas 
reações químicas em geral e na fotossíntese em particular, a energia tem o 
mesmo sentido utilizado na Física, mas raramente se dá um tratamento 
unificado que permita ao aluno compor para si mesmo um aprendizado 
coerente. (BRASIL, 2002, p 60). 

Na proposta da BNCC o conceito de energia é sublinhado dentro das 

habilidades e competências específicas das Ciências da Natureza no Ensino Médio, 

como destacado a seguir: 

Avaliar e prever os efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus 
impactos nos seres vivos e no corpo humano, como base nos mecanismos 
de manutenção da vida nos ciclos da matéria e nas transformações e 
transferência de energia. (BRASIL, 2018, p 357). 

É notória a necessidade de perspectivas que favoreçam transitividade e fluidez 

disciplinar do conceito de energia dentro das Ciências da Natureza, para que se possa 

atentar as necessidades propostas pelos documentos norteadores da educação no 

âmbito das Ciências Naturais. 

 

3.3 AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DA ABORDAGEM ENERGÉTICA NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

Além da falta de correlação do conceito de energia entre as diversas disciplinas 

em que ele é abordado, que corrobora para uma distinção disciplinar desse conceito, 

uma das grandes dificuldades em se trabalhar a temática energia é o elevado grau de 

abstração envolvida na compreensão de grandezas relacionadas a esse conceito, 

como Calor, trabalho, Entalpia, Entropia e Energia Livre de Gibbs (CARSON e 

WATSON, 2002). Ademais, esses conceitos são trabalhados em contextos de meras 

apresentações de leis, teorias e equações matemáticas com a função de se calcular 
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parâmetros sem relações concretas com os significados físicos e fenomenológicos 

desses parâmetros (SILVA JÚNIOR, 2012). O metabolismo, a alimentação, a prática 

de atividades físicas, dentre outras formas como a energia se transforma no âmbito 

do corpo humano, podem contribuir para uma possível situação de contextualização 

desses conceitos abstratos. A contextualização pode auxiliar no processo de ensino 

/aprendizagem, de forma a fornecer significados que ultrapassem a esfera das teorias, 

aproximando os conceitos com a realidade em que vivem os alunos (FIORI, 2013). 

Mesmo com alguns apontamentos que fizemos em relação aos pontos positivos 

de se trabalhar o conceito de energia no Ensino Médio, ainda fica um questionamento: 

como abordar o conceito de energia no Ensino de Ciências de modo que se privilegiem 

ao máximo suas potencialidades integradoras entre os limites disciplinares das 

Ciências da Natureza? 

De acordo com Millar (2005), não seria um exagero dizer que o ensino desse 

conceito em diversos currículos está um pouco desordenado, e que a organização 

dessa estrutura pode ser um projeto de mudança em longo prazo. Ainda segundo 

Millar (2005), o epicentro para essa mudança é garantir ao maior número de 

professores de Ciências uma compreensão sólida do conceito científico de energia, e 

que eles estejam inteirados com os debates e discussões sobre novas propostas de 

como se trabalhar esse conceito de maneira a explorar sua característica de conceito 

central e que permeia as Ciências da Natureza. Já que a construção dos conceitos 

científicos por partes dos alunos está diretamente ligada aos processos dialógicos que 

ocorrem em sala de aula, na qual o professor possui papel de mediador. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 CONCEPÇÕES, SENTIDOS E FORMAÇÃO DO CONCEITO DE ENERGIA 

De acordo com Oliveira (2008), na análise Vygotskyana, o sentido atribuído a 

um conceito ocupa um lugar central nas relações entre o pensamento e a linguagem. 

Os sentidos atribuídos às palavras e conceitos não são estáticos e são fortemente 

influenciados ao longo da vivência social dos sujeitos. Para Oliveira (2008), muitas 

palavras possuem dois componentes ligados ao significado: o significado 

propriamente dito e outro ligado ao sentido. Podemos entender o que chamamos de 

significado propriamente dito, como um arranjo de relações estabelecidas 

objetivamente que se formaram em um processo histórico e que está inserida na 

palavra (CREPALDE, 2013). Por outro lado, o sentido está intimamente relacionado 

ao contexto em que se utiliza a palavra e as particularidades pessoais e culturais do 

sujeito, além da consideração dos aspectos psicológicos que a palavra desperta em 

nossa consciência (OLIVEIRA, 2008 e CREPALDE, 2013). Por exemplo, a palavra 

ônibus designa um determinado meio de transporte coletivo pertencente ao mundo 

real. Já o sentido atribuído à palavra ônibus se mostra mais complexo, pois se 

relaciona com a experiência individual vivida por cada pessoa de maneira apropriada 

e internalizada. Vale ressaltar que qualquer grupo de indivíduos que compartilhem o 

mesmo idioma são capazes de entender e compartilhar imediatamente o conceito em 

comum de ônibus, compreendido como um meio de transporte coletivo. Os diversos 

sentidos atribuídos a um determinado conceito podem estar associados à sua 

respectiva concepção alternativa. No entanto, de acordo com Crepalde (2013) as 

ideias científicas não se aludem de forma direta a objetos concretos, como o ônibus 

por exemplo. Durante algumas décadas o estudo da formação dos conceitos 

científicos foi pautado sob uma perspectiva cientifico-centrista do conhecimento, em 

que o conhecimento cotidiano era caracterizado como um degrau preliminar para a 

ascensão até o conhecimento científico. Esse viés de pesquisa ficou conhecido como 

o estudo das concepções alternativas (CREPALDE, 2013). 

O estudo das concepções alternativas se iniciou na década de 1970, sob o 

interesse dos pesquisadores do ensino em estudarem as noções e ideias que os 

alunos já traziam consigo em relação a determinado conceito. Algumas concepções 

alternativas não necessariamente estavam em desacordo com a concepção científica 
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de determinado conceito. Uma das funções em se conhecer as concepções 

alternativas dos estudantes dentro do Ensino de Ciências era justamente averiguar a 

proximidade dessas com os conceitos científicos, de modo a aproximá-las em um 

processo de desconstrução e construção do conceito, por meio de uma abordagem 

em que o professor detém o papel de mediador. Em relação ao conceito de energia, 

vários estudos foram desenvolvidos relacionados à compreensão e concepções dos 

aspectos energéticos. (CARSON e WATSON, 2002), (OPTIZ et al., 2017), (MORAIS, 

2015), (MILLAR, 2005) e (NETO, 2016). A maior parte desses trabalhos concentram 

suas análises na perspectiva de concepções alternativas do aluno, apontando para 

uma enorme dificuldade dos estudantes em compreenderem esse conceito abstrato, 

destacando também a incapacidade em reconhecer a uniformidade dos aspectos 

energéticos em domínios disciplinares distintos. Segundo os trabalhos de Pacca e 

Henrique (1994) e Driver et al., (1994) observamos sete categorias principais para as 

concepções alternativas sobre energia: energia centrada no homem, modelo 

depositário de energia, energia como ingrediente, energia como atividade óbvia, 

energia como produto, energia funcional e energia a partir de modelos de 

transferência de fluxo. Apesar de uma necessidade de uma mudança conceitual do 

conhecimento cotidiano para o científico, trazida pelo movimento das concepções 

alternativas foram alvo de críticas que segundo (CREPALPE, 2013), culminaram em 

um reconhecimento do conhecimento cotidiano como forma autêntica e valida de 

conhecimento. O acesso à esfera do conhecimento científico não implica em uma 

substituição ao conhecimento cotidiano, mas sim um reconhecimento de que existem 

formas mais ajustadas em que uma forma ou outra de conhecer, expressar e pensar 

sobre o mundo se mostram mais apropriadas (MORTIMER, 1995). 

À medida que vamos acessando os níveis mais elaborados do conhecimento 

científico com o passar dos anos escolares vamos atribuindo sentidos mais complexos 

em relação aos conceitos científicos, como mostrado por Optiz et al., (2017) em 

relação a evolução da identificação dos aspectos inerentes ao conceito de energia ao 

longo da educação k-12. Crepalde (2013) salienta que o enriquecimento dos conceitos 

adquiridos durante o processo de ensino/aprendizagem de Ciências pode gerar 

paradoxalmente uma maior e menor significação do conceito. Por exemplo, no caso 

do conceito de energia à medida que compreendemos sua definição pautada nos 

aspectos científicos relacionados às Ciências da Natureza, aumentamos as 
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possibilidades de significados desse conceito com novas atribuições. Por outro lado, 

diminuímos seu significado, pois paralelamente ao aumento do leque de significados 

propiciado pelas situações de ensino/aprendizagem nas Ciências Naturais, ocorre 

uma conscientização que restringe o uso do conceito de energia a determinados 

contextos específicos.  

Considerando o ponderamento e a articulação da validade entre o 

conhecimento científico e conhecimento cotidiano, acreditamos que seja possível 

dizer que o professor possa discutir em sala de aula significados para que os 

estudantes atribuam sentidos aos conceitos científicos e cotidianos, por meio de um 

processo dialógico favorecido pelo retorno sobre o que é entendido em sala de aula. 

Especificamente no caso do conceito de energia, talvez seja necessário se 

compreender e discutir os possíveis diferentes sentidos científicos atribuídos 

disciplinarmente a esse conceito dentro das Ciências da Natureza, de forma que a 

concepção científica de energia possa ser tratada de maneira fluida, harmoniosa e 

como artifício integrador dos limites disciplinares das Ciências Naturais. 

 

4.2 ABORDAGEM DISCIPLINAR DO CONCEITO DE ENERGIA 

O conceito de energia é abordado no ensino de Química, Física e Biologia. No 

entanto, parece que o conceito não é tratado de maneira comunicável e fluída em 

cada uma dessas disciplinas. Um bom indicador para apurarmos como é feito esse 

tratamento disciplinar do conceito de energia, pode ser via análise de um dos materiais 

didáticos mais utilizados pelos professores, o livro didático. Araújo e Nonenmacher 

(2009), realizaram uma análise de livros didáticos de Física, Química e Biologia, com 

a proposta de examinarem como o conceito de energia é abordado em cada um 

desses domínios disciplinares. Foram analisados os seis livros didáticos de cada uma 

das três respectivas áreas das Ciências da Natureza, mais citados por 12 professores 

na microrregião de Ijuí/RS. Os resultados da pesquisa mostraram abordagens 

fragmentadas e distanciadas do conceito de energia, como se houvesse um conceito 

próprio para cada uma das disciplinas. As autoras ainda destacaram particularidades 

conceituais em cada uma das disciplinas de forma que: 

Nos textos de Biologia: O conceito é comumente tratado nos capítulos 

referentes aos níveis tróficos e cadeia alimentar. Evidenciou-se um tratamento 
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substancial ou material de energia, como “algo” contido e fluído dentro de um 

determinado ecossistema. O trânsito de energia foi pouco abordado no que se refere 

às possíveis transformações que ela pode sofrer. 

Nos textos de Química: O conceito de energia é mais presente nas unidades 

que tratam da Termoquímica. Energia é tratada nos âmbitos das reações químicas e 

mudanças de estados físicos, sob uma perspectiva de transferência de calor. Alguns 

textos também trazem o conceito de energia relacionado com trabalho. 

Nos textos de Física: As relações mais comuns observadas foram sua 

conceituação como trabalho, tratada dentro dos capítulos de Mecânica. Além disso, o 

contexto disciplinar da Física foi único em que se observaram proposições sobre o 

princípio da conservação da energia. 

Outra maneira de mensurarmos as possíveis distinções disciplinares do 

conceito de energia é verificar se os estudantes são capazes de estabelecerem 

relações disciplinares acerca do conceito de energia. Nunes et al (2016), 

desenvolveram um estudo com objetivo de verificar as percepções de 30 alunos do 

Ensino Médio no interior do Pernambuco, referentes à relação entre a conservação 

de energia e o fluxo energético em sistemas biológicos. Os pesquisadores obtiveram 

como resultado principal um baixo índice de alunos capazes de estabelecerem 

relações entre a conservação da energia e sistemas biológicos, como o fluxo 

energético em níveis tróficos da cadeia alimentar. Os autores da pesquisa 

interpretaram esse resultado como decorrente da forma fragmentada e estanque que 

esses conhecimentos são trabalhados respectivamente nos campos disciplinares da 

Física e Biologia. 

A abordagem fragmentada do conceito de energia também foi identificada por 

Nascimento (2016), em provas do exame nacional do Ensino Médio, no contexto da 

prova de Ciências Naturais e suas Tecnologias. O autor supracitado salienta que a 

temática energética no ENEM é usada apenas com um pano de fundo para outros 

conceitos, de maneira que não favorece nenhuma integração ou aproximação entre 

as disciplinas de Ciências da Natureza.  

De acordo Treagust (2010), a compartimentalização e a possível distinção 

conceitual de energia em diferentes domínios disciplinares, pode afetar o 

entendimento integrado de fenômenos naturais, como os que ocorrem nas 

transformações no corpo humano. Para compreender esses processos, como a 
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alimentação, o metabolismo e a atividade física, é necessário que o conceito de 

energia transponha os limites disciplinares, de maneira que possamos compreender 

esse conceito de maneira articulada entre as Ciências da Natureza. No entanto, para 

que isso ocorra é necessário que mais propostas de ensino utilizem temas 

integradores e transversais, aproximando os limites disciplinares, colaborando com 

uma visão mais holística e integrada entre as Ciências Naturais, favorecendo quiçá 

um pensamento mais crítico do que o possibilitado por experiências sem um caráter 

integrador. 

 

4.3 APROXIMANDO OS LIMITES DISCIPLINARES 

"Um sinal impressionante do nosso tempo é o fato de que as pessoas que se 
presumem serem especialistas em vários campos já não estarem 
capacitadas a lidar com os problemas urgentes que surgem em suas 
respectivas áreas de especialização."(CAPRA;1982). 

O determinismo e a fragmentação do conhecimento iniciados com René 

Descartes no século XVII, ajudaram a entender com maior profundidade as partes de 

sistemas complexos, como o próprio corpo humano, por exemplo. O entendimento 

dos fenômenos naturais sob o prisma cartesiano não influenciou somente as ciências, 

formando ilhas de conhecimento, mas também subsidiou modelos educacionais 

pautados na disciplinarização (BARRETO, 2012). Gallo (1995), afirma que o 

reducionismo cartesiano inicialmente delineado na filosofia, se expandiu fortemente a 

ponto de gerar ramificações que culminaram no processo de formação das disciplinas, 

como campos com escopos bem definidos e com poucas interconexões. Essa 

perspectiva disciplinar e compartimentalizada apesar de funcionar bem dentro de 

recortes de cada âmbito definido pelos limites disciplinares acaba não sendo suficiente 

para compreender problemas que necessitam de uma visão mais panorâmica da 

realidade. Como por exemplo, a problemática ambiental e imbróglios decorrentes das 

ciências econômicas, esses dois exemplos emergentes apontados por Aiub (2006), 

acabaram minando a estrutura da perspectiva disciplinar cartesiana, exigindo um 

modelo mais comunicável, permeável e fluido entre os domínios disciplinares. No caso 

de nossa proposta de trabalho, veremos que não podemos compreender 

adequadamente os aspectos relacionados à alimentação, à atividade física e ao 

metabolismo humano, sob um ponto de vista energético, se nos engessarmos ao 
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entendimento tradicionalmente disciplinar do conceito de energia Ademais, Morais 

(2015) em um estudo metacognitivo relacionado com os aspectos de aprendizagem 

em propostas com caráter integrador entre as Ciências Naturais, aponta que essas 

propostas estimulam os alunos a evidenciarem a compartimentalização do Ensino de 

Ciências. Ainda segundo o autor, os alunos manifestam argumentos relacionados às 

potencialidades de abordagens integradoras, por meio de expressões como “entender 

melhor”, “entender mais a fundo” e principalmente “gostar mais da matéria”. 

Buscando uma visão holística dos fenômenos naturais diante de sua imensa 

complexidade incompreensível sob a ótica cartesiana, surgem na segunda metade do 

século XX, diversas propostas no campo educacional com denominações e definições 

distintas, como por exemplo: Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e pluridisciplinar (AIUB, 2006). Todas elas visando em comum 

um estabelecimento de relações e comunicações entre diversos domínios 

disciplinares. Dentro da literatura do Ensino de Ciências o tema interdisciplinar é 

aparentemente o mais recorrente para tratar de propostas de ensino que visem 

aproximar domínios disciplinares. 

De acordo com Pombo (2005), existem diferentes interpretações acerca do 

conceito de interdisciplinaridade. Não havendo, portanto, uma definição consensual a 

respeito desse conceito, e qual o limite exato que diferencie propostas inter, pluri, multi 

e transdisciplinares. Compreendemos que diante do caráter polissêmico de todas 

essas denominações, que em suma buscam uma aproximação entre limites 

disciplinares, sob diferentes justificativas e objetivos, optamos pelo bom senso de não 

articularmos nossa proposta a nenhuma das possíveis definições desses conceitos. 

Pois, compreendemos que a polissemia inerente a esses termos, pode gerar 

obstáculos no entendimento de nossa proposta, bem como engessá-la a um rigor 

conceitual e até prescritivo típico de cada perspectiva de entendimento desse 

conceito, o que poderia paradoxalmente modular nosso trabalho ao invés de explorar 

o possível potencial de transposição disciplinar permitido pelo conceito de energia. 

Sempre que sinalizarmos para um favorecimento da aproximação entre os limites 

disciplinares, usaremos termos ligados ao verbo integrar, com o sentido de adicionar 

um elemento a um conjunto ou perpassar, transpor determinado limite. Apropriamos 

esse termo do texto de Opitz et al., (2017), que também contribuiu para o 

desenvolvimento de nosso trabalho, enfatizando quatro aspectos importantes para a 
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uma compreensão mais permeável do conceito de energia dentro dos limites 

disciplinares das Ciências da Natureza. 

De acordo com Optiz et al., (2017), energia é o único conceito central na 

Química, Física e Biologia, bem como um conceito de corte ou integrador entre esses 

três domínios disciplinares. O autor também aponta que muitos estudos concentram 

seus esforços no entendimento do conceito de energia no âmbito disciplinar da Física. 

Talvez por tradicionalmente ser a disciplina em que o conceito de energia é 

primeiramente apresentado cientificamente aos estudantes. Ou até mesmo devido ao 

aspecto histórico, em que principalmente físicos iniciaram o estudo sobre energia e 

suas transformações nas formas de calor e trabalho, criando o ramo da 

Termodinâmica, no contexto das máquinas térmicas durante a revolução industrial. 

Para fazer uma análise da compreensão do conceito de energia através dos contextos 

disciplinares das Ciências da Natureza, Optiz et al., (2017), utilizou quatro aspectos 

fundamentais em relação a esse conceito, que se preservam independentemente do 

escopo disciplinar em que ele é tratado, a saber i) transferência, ii) transformação, iii) 

conservação, iiii) dissipação. Algumas vezes em nosso texto chamaremos esses 

pontos centrais, como aspectos inerentes ao conceito de energia, pois eles se 

preservam nos processos energéticos independentemente do limite disciplinar em que 

ele é tratado. Apesar dos quatro aspectos serem mantidos dentro de qualquer limite 

disciplinar em que o conceito científico de energia é utilizado, Optiz et al., (2017), 

aponta que determinadas disciplinas acabam sublinhando determinado aspecto e 

preterindo outros. Como por exemplo, a análise dos livros didáticos feita por Araújo e 

Nonenmacher (2009), que destacamos anteriormente, revelou que a conservação da 

energia é mais enfatizada no contexto da Física em detrimento a Química e Biologia. 

Curiosamente os estudos de Hermann e Deboer (2011) acerca do desenvolvimento 

da compreensão dos aspectos e formas de energia, transformações/transferência e 

conservação da energia ao longo da educação k-12, mostraram que em todos os 

níveis de ensino a compreensão em relação ao aspecto da conservação da energia 

era mais dificultosa. A diferença disciplinar de como são abordados esses aspectos 

energéticos, acaba dificultando uma compreensão mais fluida e penetrável do 

conceito de energia nas Ciências da Natureza. Paralelamente tornando mais ímprobo 

o trabalho de utilizar esse conceito como integrador entre os limites disciplinares das 

ciências da natureza. Por sua vez, o distanciamento entre a Química, Física e Biologia, 
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disciplinas em que o conceito de energia é central, não colabora para uma fluidez 

disciplinar desse conceito, constituindo uma relação cíclica de retroalimentação. Optiz 

et al., (2017) salientam que uma compreensão integrada do conceito de energia nas 

ciências da natureza, pode ocorrer associadamente com uma abordagem conceitual 

de energia mais refinada e elaborada. Hermann e Deboer (2011), também salientam 

que a capacidade dos estudantes em compreender os aspectos fundamentais para 

uma integração disciplinar do conceito de energia, se eleva paralelamente com o nível 

de ensino em que o conceito é tratado, ou seja, em níveis mais elevados de ensino a 

perspectiva de integração torna-se mais estendida. 

Os apontamentos feitos por Optiz et al., (2017) e Hermann e Deboer (2011) 

evidenciam que há um aumento na capacidade dos estudantes em compreenderem 

os aspectos inerentes ao conceito de energia à medida que se progride nos níveis de 

ensino. Portanto, a compreensão desses aspectos pode estar diretamente ligada com 

o grau de sofisticação com que o conceito de energia é tratado, já que em níveis mais 

elevados de ensino como na universidade, é esperado que o conceito seja tratado 

com maior rigor científico. Acreditamos dessa forma que, à medida que tratamos os 

aspectos energéticos com mais rigor conceitual, podemos tornar seus aspectos 

inerentes mais visíveis ou evidentes dentro de limites disciplinares distintos, 

favorecendo uma abordagem integrada entre os limites disciplinares e corroborando 

para um tratamento fluido e harmonioso do conceito de energia dentro das Ciências 

da Natureza. Que por sua vez favorece uma aproximação entre os limites 

disciplinares. Iniciando dessa forma, um ciclo de retroalimentação positivo entre a 

fluidez do conceito de energia e a aproximação dos limites disciplinares, em 

detrimento ao ciclo negativo de retroalimentação estabelecido entre a modulação 

disciplinar do conceito e o distanciamento entre os limites disciplinares, como 

expresso nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2: Relação hipotética colaborativa entre a fluidez disciplinas do conceito de energia e 
aproximação dos limites disciplinares. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 3: Relação hipotética divergente entre a compreensão estanque do conceito de energia e 
aproximação dos limites disciplinares. 

Fonte: Próprio autor. 

 
Para iniciarmos a relação de realimentação colaborativa expressa na Figura 3, 

entendemos ser necessário que os estudantes tenham acesso a abordagens sólidas 

conceitualmente e compatíveis com os respectivos níveis de ensino no qual eles estão 

inseridos. Esse processo de construção em longo prazo passa efetivamente pela 

formação dos professores de Ciências, como ressalta Millar (2005), de modo que 
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esses professores tenham aportes conceituais e didáticos, para que possam trabalhar 

adequadamente a temática energia em suas aulas de Ciências. 

Dentro do contexto de subsidiar os professores de diversas áreas das ciências 

naturais, com novas perspectivas de como se trabalhar a temática energia na 

educação básica, surgiu nos Estados Unidos o BEST (BOSTON ENERGY IN 

SCIENCE TEACHING), cujos trabalhos de pesquisa contribuíram para a construção 

do livro “Teaching and Learning of Energy in K – 12 Education” (CHEN et al,2014).De 

onde extrairmos algumas explanações relacionadas com o conceito científico de 

energia, apresentadas de forma sucinta na próxima seção, e que acabaram servindo 

de aporte conceitual para criação do nosso curso de curta duração, como também 

para a produção do livro, “As transformações de energia no corpo humano: da 

alimentação à atividade física: uma proposta integradora no ensino de ciências”. 

 

4.4 ENERGIA E A TERMODINÂMICA 

Já destacamos a polissemia e centralidade do conceito de energia, tanto no 

âmbito de nosso cotidiano, como no contexto científico. Na esfera do ensino do 

conceito cientifico de energia, muitas vezes buscamos uma apresentação simplória e 

palatável para o conceito, esperando que se aprenda sobre ele a partir de sua 

definição inicialmente apresentada. Para Quinn (2014), talvez essa não seja a 

abordagem ideal, de modo que talvez o correto fosse aprendermos o conceito de 

maneira que aprendêssemos sobre ele inicialmente, ao invés de esperarmos 

equivocadamente que se possa construir um entendimento sobre energia a partir de 

uma definição simples e generalista dada de antemão. Quinn (2014) salienta que 

qualquer definição em nível de uma escala macroscópica sobre energia, é 

apresentada como geral demais para ser correta, ou é vaga demais para ser útil, e 

ainda enumera uma série de formas de energia ao invés de uma conceituação 

propriamente dita. Um dessas definições muito comum de energia, e que tem relação 

até mesmo com uma conceituação já apresentada em nosso texto apontada por Silva 

Júnior (2010), é a de energia como causa. Parece paradoxal negar essa definição de 

energia como ente causal de fenômenos naturais, tendo em vista que aparentemente 

é intuitivo pensarmos que precisamos de energia para realizar as nossas funções 

motoras mais básicas. No entanto, Millar (2005) justifica que não podemos atribuir a 
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causa dos processos sob um ponto de vista energético, simplesmente sob o 

argumento que determinado processo ocorre somente porque ele possui energia. A 

energia é sempre conservada e dessa forma sua transferência e transformação em 

diversos processos nada poderiam nos dizer sobre o sentido em que os processos 

ocorrem, sendo incapaz de justificar as causas dos mesmos. Para que possamos 

compreender mais sobre energia e sua relação com o sentido que os processos 

ocorrem, sem uma definição taxativa e a priori do próprio conceito, como propõe Quinn 

(2014), vamos ter que imergir no campo da Termodinâmica, que possivelmente nos 

trará respostas mais valiosas sobre esse conceito, do que próprias tentativas de 

definição para tal. 

4.4.1 Breve abordagem histórica do desenvolvimento disciplinar da 

Termodinâmica 

Durante o século XIX a revolução industrial trouxe um novo paradigma social, 

científico e tecnológico. A disseminação do uso de máquinas para aperfeiçoar a 

produção de insumos industrializados, fomentaram pesquisas para se desenvolver 

máquinas térmicas com maior eficiência, nesse contexto surge o embrião da 

Termodinâmica. Para construir máquinas térmicas com maiores rendimentos, o físico 

e engenheiro francês Sadi Carnot buscou primeiramente compreender o 

funcionamento das máquinas térmicas sob uma interpretação teórica. Para isso, 

Carnot estabeleceu uma comparação entre a máquina térmica e um moinho de água. 

Segundo Quadros (2004), Carnot acreditava que assim como a queda d´água entre 

dois níveis poderia realizar trabalho no moinho, na máquina térmica de maneira 

análoga, o fluxo de calor da fonte quente (caldeira), para a parte fria (condensador), 

também era responsável pela realização de trabalho mecânico na máquina térmica. 

Dessa forma, Carnot concluiu que o rendimento das máquinas térmicas a vapor é 

função das temperaturas das fontes quentes e fontes frias, de maneira que máquinas 

térmicas diferentes que operam com temperaturas de fontes frias e quentes iguais, 

apresentam rendimentos congruentes (PALAVRA et al., 1988). As conclusões de 

Carnot não despertaram muito interesse dos engenheiros contemporâneos, por 

apresentarem conclusões muito teóricas e abstratas, em divergência com o caráter 

prático buscado pelos engenheiros. 
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As relações entre calor e trabalho decorrentes do estudo das máquinas 

térmicas foram alvo de estudos de diversos cientistas como Joule e Mayer, que 

contribuíram para observações acerca da conservação da energia nos processos de 

conversão de calor em trabalho, dando origem a primeira Lei da Termodinâmica. Os 

trabalhos de Joule foram influenciados pela Mecânica Newtoniana. Quadros (2004), 

afirma que Joule propôs que a energia cinética do movimento de um corpo em 

movimento sobre uma superfície com atrito, não perdia de fato sua energia, ela era 

transformada integralmente em calor. Joule ainda interpretou a transformação da 

energia cinética em calor sob um ponto de vista corpuscular. Como defensor da 

corrente atomista, Joule supôs que a energia cinética do corpo deslizando era 

transferida para as partículas da superfície de maneira aleatória, gerando um aumento 

da temperatura via o fluxo de calor (QUADROS, 2004). Os trabalhos de Joule relativos 

à possibilidade das transformações da energia constituíram uma importante fonte de 

evidências para o princípio da conservação da energia, que sumariza a primeira Lei 

da Termodinâmica, cuja formulação é atribuída ao cientista alemão Hermann Von 

Helmoholtz (QUADROS, 2004). As transformações de energia demonstradas por 

Joule possivelmente impulsionaram o afinco sem triunfo dos cientistas da época para 

desenvolverem uma máquina térmica com máximo rendimento, em que todo calor 

pudesse ser convertido em trabalho mecânico. Era notável que o fluxo de calor em 

uma máquina térmica ocorria da fonte quente para a fonte fria, mas o inverso não 

ocorria. O fluxo unidirecional do calor não viola o princípio da conservação da energia, 

por outro lado o princípio da conservação da energia não é capaz de explicar o fluxo 

unidirecional do calor. A chave da resposta para o fluxo unidirecional do calor foi dada 

por Rudolf Clausius, que cunhou o conceito de Entropia, que significa transformação. 

Ele utilizou os estudos de Carnot para fazer suas conclusões em relação à grandeza 

que ele propôs. Clausius interpretou o funcionamento das máquinas térmicas sob o 

fluxo de Entropia entre a fonte quente e fonte fria, de maneira a observar que a 

Entropia total do processo aumentava.  

Notamos que o desenvolvimento da Termodinâmica ocorreu no seio da 

revolução industrial dentro de um contexto científico tradicionalmente tratado na 

Física. No entanto, o aspecto historicamente disciplinar da Termodinâmica, se 

transpôs para outras Ciências, concomitantemente com o seu próprio 

desenvolvimento. Segundo Palavra et al., (1988) os conceitos da Termodinâmica 
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atingiram o domínio da Química pela primeira vez com os trabalhos de August 

Horstmann em 1869, em relação a sublimação do cloreto de amônio, utilizando 

relações matemáticas expressas por Clausius e Clayperon que relaciona as taxas de 

variação da temperatura e pressão em equilíbrio de mudança de fase (PALAVRA et 

al, 1988). Contudo, uma contribuição mais marcante da aplicação da Termodinâmica 

no âmbito de estudo da Química foi feita por Josiah Willard Gibbs, que a partir de 

relações matemáticas usando cálculo diferencial, propôs o importantíssimo conceito 

de potencial químico ou energia livre de Gibbs molar, amplamente utilizado nos 

estudos de espontaneidade e equilíbrio de processos químicos (PALAVRA et al., 

1988). 

Estudos relacionados com o campo das Ciências Biológicas também 

contribuíram para o desenvolvimento da Termodinâmica. No século XVIII Lavoisier e 

Laplace publicaram o “Mémorie sur La Chaleur” produto de seus estudos sobre a 

fisiologia da respiração humana, no qual estudaram as relações entre a energia 

perdida pelo corpo e o oxigênio inspirado (PASSOS, 2009). Mais tarde esses 

trabalhos foram retomados por Julius Robert Mayer, o médico alemão em seus 

estudos com sangue humano, percebeu relações entre a cor do sangue de alguns 

pacientes e as faixas de temperatura nas quais os mesmos estavam expostos. Mayer 

era médico da marinha holandesa e em seus atendimentos itinerantes, notou que o 

sangue de pacientes em climas quentes possuía uma coloração mais escura do que 

a observada nos pacientes em regiões com temperaturas mais baixas. Ele atribuiu 

essa diferença na coloração sanguínea a maior concentração de oxigênio no sangue 

nos pacientes nas regiões mais tropicais, decorrente da menor oxidação dos 

alimentos para a manutenção da temperatura corporal dos pacientes nas regiões mais 

quentes, ou seja, quanto menor a taxa metabólica, menor a demanda de oxigênio 

dentro das células e maior concentração desse gás no meio tissular extracelular. A 

partir dessas observações, Mayer propôs que a energia mecânica dos músculos 

proveniente da oxidação dos nutrientes era transformada em calor para aquecer o 

corpo. As observações de Mayer vão ao encontro dos experimentos de Joule que 

também sinalizavam para a conservação da energia nesses processos. (PASSOS, 

2009). Os trabalhos de Mayer também foram importantes para a formalização da 

primeira Lei da Termodinâmica, porém eles não foram muito bem aceitos pela 

comunidade científica da época, devido à formação em medicina de Julius Mayer, 
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formação incompatível com a natureza do escopo das máquinas térmicas. Há um 

paradoxo na rejeição dos trabalhos de Mayer, pois ele não utilizou a Lei da 

conservação da energia, que nem sequer ainda tinha sido enunciada, para explicar 

um fenômeno biológico, como as colorações das sangrias, mas sim o contrário. A 

partir de observações em relação à coloração sanguínea de pacientes em diferentes 

temperaturas, ele foi capaz de inferir sobre a Inter conversão e provável conservação 

da energia. Logo, Mayer também teve sua colaboração no desenvolvimento da 

Termodinâmica, mesmo trabalhando dentro de um domínio científico aparentemente 

incompatível e atípico com os estudos desenvolvidos naquela época em relação à 

equivalência entre calor e trabalho, convencionalmente ligados ao estudo das 

máquinas térmicas tratado no escopo da Física. Os estudos e as relações propostas 

por Mayer no âmbito dos sistemas vivos corroboram com a universalidade das Leis 

da Termodinâmica e como elas podem nos ajudar a compreender as transformações 

da energia independentemente da compartimentalização científica e disciplinar em 

que ocorrem. O fluxo de energia sempre ocorre de forma conservativa, de modo 

também que em nenhum processo haverá um fluxo de energia no qual parte dela não 

seja transformada ou dissipada na forma de calor, contribuindo para o aumento da 

Entropia do universo como proposto pela segunda Lei. 

A visão abstrata de Mayer relativa às transformações de energia do alimento 

até a produção de calor no corpo humano constitui o mesmo fio condutor de nosso 

trabalho. No qual enfatizamos as transformações da energia desde a alimentação até 

a atividade física, perpassando pelo metabolismo energético, buscando contemplar 

de forma integrada aspectos tradicionalmente tratados de modo estanque dentro do 

ensino de Física, Química e Biologia. 

 

4.5 ENERGIA E OS ALIMENTOS 

A alimentação humana está diretamente ligada com o desenvolvimento do 

homem ao longo da história. Compreendemos que as mudanças dos costumes 

alimentares humanos ocorrem em função de dois pontos centrais: sazonalidade e 

disponibilidade de alimentos em função da localização geográfica, aspectos 

socioculturais diversos de cada época, inclusive as diferentes necessidades 
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energéticas derivadas das diversas funções e atividades realizadas pelos humanos 

em cada período ao longo da história.  

É perceptível que nas sociedades pós-modernas em que vivemos, há uma 

crescente preocupação com alimentação e os valores energéticos possibilitados por 

determinados alimentos, talvez sejam as informações de maior interesse por parte dos 

consumidores, devido sua relação direta com a massa corporal. Porém, mesmo que 

os termos ligados às calorias dos alimentos, presumidamente sejam de grande 

interesse e tratados recorrentemente em nosso cotidiano, pouca reflexão é feita em 

relação aos aspectos energéticos envolvidos nessa temática. A temática caloria é 

controversa e por se tratar de uma medida energética usual no contexto de alimentos, 

distinções são feitas entre a caloria usada na Física, para mensurar a energia de 

máquinas térmicas, a caloria na Química que mede o calor liberado em reações de 

combustão e a caloria expressa em rótulos alimentícios, como apontados por Barreto 

(2012). Essa discriminação interpretativa corrobora com as ideias de diferenciação 

disciplinar que já destacamos nesse trabalho. Portanto, dentro de nossa proposta 

integradora entre as ciências, fundamental uma abordagem do conceitualmente 

harmoniosa de caloria dentro das ciências da natureza. Segundo Mcardle (2003), 1 

CAL é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de uma amostra de 

1 Kg de água à uma temperatura de 14,5 ºC, sofra uma variação de 1 ºC. Logo, 1 CAL 

é igual à 1000 cal ou 1Kcal. De acordo com Krause (2012), os laboratórios de análise 

de alimentos estimam o valor energético dos nutrientes por meio da técnica de 

calorimetria direta, em que uma determinada amostra alimentícia é submetida a uma 

combustão completa em uma câmara vedada contendo oxigênio em excesso. 

 À medida que o alimento entra em combustão, o calor é transferido por uma 

quantidade de água que circunda a câmara de combustão, por meio do registro da 

variação da temperatura da quantidade da água, determina-se o valor energético do 

nutriente. A estrutura dos calorímetros atuais difere dos primeiros calorímetros como 

o desenvolvido por Lavoisier, principalmente em relação à melhoria dos materiais de 

revestimento dos calorímetros, buscando minimizar as perdas de calor para o entorno. 

No entanto, a relação algébrica que permite calcular o calor liberado em determinado 

processo, por meio da variação da temperatura, é a mesma expressa por Josheph 

Black. Como expressa na Equação. 



 
 

39 
 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇 (1) 

 

Nessa expressão: 

Q= quantidade de calor transferido para água. 

M=massa da amostra de água. 

C= calor específico da água= 1 cal.g-1.C-1 

 

Com base na via calorimétrica determinou-se que em média 1g da combustão 

completa de lipídeos libera 9,4 Kcal, a mesma massa para carboidratos e proteínas 

libera em média respectivamente 4,2 Kcal e 5,6 kcal. No entanto, existem diferenças 

entre esses valores quando comparados com a energia na forma de calor que o corpo 

de fato pode aproveitar pela oxidação dos nutrientes por vias metabólicas (energia 

global), como salientadas por Krause (2012). A diferença é mais impactante no caso 

das proteínas, pois o produto metabólico das proteínas diverge de seus produtos na 

combustão por via calorimétrica. No metabolismo humano as proteínas são oxidadas 

até ureia, em contraste com a via calorimétrica que pode gerar como produtos de 

combustão, desde amônia até óxidos de nitrogênio, dependendo da temperatura 

atingida no interior do calorímetro (McARDLE, 2003). A distinção entre os produtos de 

combustão confere uma redução de cerca de 19% do calor disponível pela oxidação 

das proteínas por vias metabólicas em relação à via calorimétrica, pois gera-se um 

produto menos oxidado, com um menor número de ligações energeticamente mais 

estáveis (C-O e O-H). Por outro lado, McArdle (2003), destaca que esse déficit de 

energia não ocorre para carboidratos e lipídeos, pois ambos liberam gás carbônico e 

água como produtos de combustão, tanto pela via calorimétrica, quanto pelo 

metabolismo, de modo que ambos os processos apresentam o mesmo saldo 

energético.  

Além da análise dos produtos de combustão, a digestibilidade dos nutrientes 

também deve ser considerada para a determinação da energia global dos nutrientes. 

Krause (2012), afirma que nem toda massa dos nutrientes ingeridos é aproveitada, 

pois os processos de digestão e absorção não são completamente eficientes. McArdle 

(2003) apresenta os valores de digestibilidade e absorção média dos principais 

nutrientes energéticos: o percentual médio absorvido relativo aos carboidratos é de 
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cerca de 97%, acompanhados de 92% para proteínas e 95% para carboidratos. 

Considerando as correções dos calores médios de combustão, feitas a partir dos 

coeficientes de digestibilidade, adicionado ao déficit energético de 19% no caso das 

proteínas, obtemos o valor da energia global dos alimentos. Esses valores obtidos 

também são chamados de fatores gerias de Atwater, em homenagem ao químico Olin 

Atwater, precursor dos estudos relacionados à nutrição humana e o metabolismo 

energético (McARDLE, 2003). Os fatores de Atwater para carboidratos, lipídeos e 

proteínas são respectivamente iguais a 4 kcal/g, 9Kcal/g e 4Kcal/g. Logo, são esses 

fatores que devem ser considerados como parâmetros estimativos dos valores 

energéticos dos alimentos, expressos nos rótulos alimentícios. Os diferentes valores 

energéticos dos nutrientes estão relacionados com suas respectivas estruturas 

moleculares. McArdle (2013), explica de forma sumaria e generalizada o elevado valor 

energético dos lipídeos em relação a proteínas e carboidratos, em função do maior 

número de ligações C-H presente em sua estrutura, conferindo consequentemente 

um maior número de sítios de oxidação.  

A energia liberada na forma de calor na oxidação dos alimentos, muitas vezes 

é concebida como energia contida nas ligações covalentes dos nutrientes, sendo 

liberada quando essas ligações são clivadas, corroborando com uma visão 

substancialista de energia (DRIVER et al., 1994). No entanto, se pensarmos que a 

própria formação da ligação Química, como define Atkins e Jones (2012), ocorre em 

função do abaixamento energético promovido pelo balanço das interações 

eletrostáticas atrativas e repulsivas entre os átomos envolvidos na formação da 

ligação, parece contraditório falar em liberação de energia em um processo que 

demanda energia, como é o caso da clivagem das ligações químicas. Ademais, essa 

visão de energia estocada nos nutrientes, dificulta que possamos compreender a 

participação do oxigênio na oxidação dos nutrientes, sendo muitas vezes omitido 

nesses processos de liberação de energia (CHEN et al., 2014).  

Chen et al., (2014) propõe um entendimento de energia possibilitada pela 

alimentação, em detrimento à ideia de energia estocada nos nutrientes. Esse 

apontamento feito pelo autor supracitado pode ser favorecido por uma abordagem de 

ensino que privilegie uma perspectiva energética da alimentação, pautada em uma 

interpretação molecular de um processo em que oxigênio desempenhe um papel 

fundamental. Pois ele promove a oxidação dos nutrientes, gerando espécies com 
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ligações químicas mais estáveis energeticamente, possibilitando um saldo negativo 

de energia entre produtos e reagentes, responsável pela liberação de energia nos 

processos de combustão dos nutrientes, seja em calorímetros, ou no metabolismo no 

corpo humano. Deste modo, dentro do curso de curta duração, propusemos 

estratégias de ensino com caráter que contemplem esses aspectos destacados por 

Chen et al., (2014). 

 

4.6 ENERGIA E METABOLISMO 

Pesquisas realizadas por Nunes et al., (2016) e Optiz et al., (2017), apresentam 

como resultados que os aspectos da conservação e dissipação da energia não são 

bem compreendidos em sistemas estudados no campo da Biologia. A análise dos 

livros de Biologia feita por Araújo e Nonenmacher (2009), buscando investigar como 

o conceito de energia é tratado nesse limite disciplinar, mostra que o conceito de 

energia aparece principalmente nos capítulos relacionados com ecossistemas e 

cadeia alimentar. Em relação ao metabolismo, pouca ou quase nenhuma relação é 

feita com os aspectos energéticos e as Leis da Termodinâmica. Evidenciando mais 

uma vez, matizes da conceituação disciplinar de energia. Logo, é presumidamente 

compreensível que não ocorra um bom entendimento das manifestações das leis da 

Termodinâmica dentro do estudo do metabolismo. Wallace (2010) destaca a 

importância do estudo do metabolismo energético, pois o aumento da complexidade 

biológica ao longo da história é consequência da capacidade dos organismos em 

obterem energia dispendida do entorno. Ainda segundo o autor, as possibilidades de 

fluxo energético do entorno para os organismos vivos, são o componente mais 

importante do ambiente biológico em que os organismos estão inseridos. Logo, o 

entendimento energético dos processos metabólicos é importante não somente para 

compreensão de como aproveitamos a energia possibilitada pela alimentação, mas 

também para compreender aspectos evolutivos das espécies. A energia que os 

alimentos disponibilizam para o organismo humano para a realização de suas funções 

vitais não ocorre de maneira instantânea em uma única via como em um calorímetro. 

Várias reações químicas intermediárias se processam instantaneamente em nosso 

organismo, visando obter energia útil para que o corpo possa funcionar. Esse conjunto 

de reações constitui o metabolismo energético. Assim como na projeção de máquinas 
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térmicas, busca-se um máximo rendimento possível, no metabolismo humano 

também há necessidade de uma eficiência energética dos processos metabólicos, de 

modo que satisfaçam as demandas de energia decorrentes das atividades 

fundamentais para a manutenção da vida. A glicose é o principal nutriente energético 

que o organismo humano utiliza. As diversas reações químicas que integram o 

metabolismo da glicose até gás carbônico e água, disponibilizando energia útil para o 

corpo, ocorrem em regiões especializadas dentro das células e são divididas que 

buscam maximizar os processos oxidativos dos nutrientes. 

Tanto pela via metabólica quanto pela via calorimétrica, os produtos da 

oxidação total da glicose são gás carbônico e água, logo espera-se que nas mesmas 

condições de temperatura e pressão, o valor de energia liberado também seja o 

mesmo, como mostrado na Equação a seguir. 

C
6
H

12
O

6
(S) + 6O

2
(g)→6CO

2
(g) +6H

2
O(v) ∆H=-1322,3 KJ /mol (2) 

 

 No entanto, a energia que o corpo aproveita como útil não é dada na forma de 

Calor, como expresso na Equação (3). Mas, sim na forma de Energia Livre capaz de 

realizar trabalho além do de expansão, ou Energia Livre de Gibbs (ATKINS e PAULA, 

2010). Essa grandeza está relacionada com o potencial químico proposto por Josiah 

Gibbs e sua variação é usada para determinar a espontaneidade de processos, como 

por exemplo, a própria oxidação da glicose. Existe uma relação entre a Entalpia e a 

energia livre de Gibbs que é dada por: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 (3) 

Onde, T= temperatura (k) e ∆S= variação de Entropia (J.K-1). 

 

Processos espontâneos ocorrem com uma diminuição da energia livre de 

Gibbs, logo a oxidação da glicose é um processo espontâneo, pois libera cerca de 

2840KJ/mol de energia livre de Gibbs, como mostrado na Equação: 

C
6
H

12
O

6
(S) + 6O

2
(g)→6CO

2
(g) +6H

2
O(v) ∆Go=-2840 kJ/mol (4) 

 

Todavia, essa energia não é liberada de maneira abruta, mas sim de maneira 

controlada em cada uma das etapas da respiração celular, intermediada por reações 
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não espontâneas como a síntese do ATP, a partir de fosfato e ADP. Como mostrado 

na Equação química a seguir: 

ADP(aq)+ P(aq)→ ATP(aq) ∆Go=30,5 kJ/mol (5) 

 

Assim, energia livre de Gibbs é transferida pela oxidação paulatina da glicose 

nas diversas etapas da respiração celular, impulsionando a síntese de moléculas de 

ATP, que atuam como intermediadoras energéticas (TYMOCZKO, 2011). Devido seu 

caráter de intermediador energético, a molécula de ATP é chamada de moeda 

energética. Essa designação é comum em livros didáticos, mas pode gerar também 

interpretações estoquistas do conceito de energia, assim como ocorre em relação aos 

nutrientes presentes nos alimentos (MARCONDES, 2006). Outro possível imbróglio 

possível decorrente dos processos que envolvem o ATP, é que a clivagem dessa 

molécula em ADP e fosfato inorgânico possa liberar energia. Ou seja, uma 

compreensão energeticamente contraditória da formação de ligações químicas, que 

ocorrem com o abaixamento de energia. Dessa forma, seria contraditório dizer que 

para reverter um processo com escassez de energia (formação de ligações químicas), 

ocorra liberação de energia. De acordo com Martins (2012), esse revés é identificado 

no Ensino Médio podendo se estender até estudantes de graduação e pós-graduação, 

como constados em suas pesquisas. A Figura 4 é recorrentemente encontrada em 

livros didáticos e corrobora com a visão distorcida a respeito da energética do 

processo de clivagem da molécula de ATP. 

 

Figura 4: Representação usual da clivagem do ATP. 
Fonte: MARTINS (2012, p.38). 

 

A vicissitude em relação ao entendimento distorcido energeticamente da 

formação e clivagem de Ligações Químicas nesse contexto da Biologia pode ser 
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compreendida como reflexo da falta da integração entre o ensino de Química e 

Biologia. Martins (2012) aponta que muitos estudantes em diversos níveis de ensino 

podem conceber propriedades diferentes para biomoléculas, como ATP. De maneira 

que o comportamento dessas moléculas não possa ser explicado pelas mesmas 

teorias e leis que se aplicam na Química e Física.  

Na verdade, a clivagem do ATP se trata de fato de um processo de hidrólise, 

que pode ser compreendido por meio de um ciclo termodinâmico, em que uma etapa 

demanda energia e outra libera energia. Obtendo-se no final um saldo exergônico de 

energia. Como destacado nas equações: 

1) Clivagem das ligações químicas (processo endergônico). 

ATP→ ADP + P ∆Go>0 (6) 
 

2) Solvatação das moléculas de ADP e P (processo exergônico): 

ADP + P + H2O→ ADP (aq) + P(aq) ∆Go<<0 (7) 
 

3) Reação global: 

ATP + H2O→ ADP (aq) + P(aq) ∆Go<0 (8) 
 

Logo, é importante um entendimento da clivagem do ATP como um processo 

que pode ser dividido teoricamente em etapas, em que a molécula de água 

desempenha um papel fundamental para o abaixamento energético do processo 

global. Assim como o oxigênio no processo de metabolização dos nutrientes, a água 

acaba sendo preterida nas explicações que envolvem os aspectos energéticos da 

clivagem do ATP. 

Perceba que em ambos os aspectos mencionados, o fluxo de energia ocorre 

por intermediação de reações químicas, evidenciado a relação entre fluxo de energia 

e matéria, destacada por Chen et al., (2014). Essa ligação entre as duas grandezas é 

sutil e pode gerar interpretações de conversão de energia em massa e estocagem de 

energia em massa, se não forem feitas ressalvas adequadas para que se evitem esses 

reveses. O fluxo de energia ao longo dos processos metabólicos também ocorre de 

acordo com os quatro aspectos inerentes mencionados por Optiz et al., (2017). 

Podemos notar que a energia se transfere e se transforma ao longo desses processos. 
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No entanto, os aspectos conservativos e dissipativos, podem não ser notados com a 

mesma clareza. Para que possamos evidenciá-los basta pensarmos no rendimento 

energético do metabolismo. Assim como em uma máquina térmica, os processos do 

metabolismo energético buscam obter maior eficiência possível para um maior 

aproveitamento da energia útil disponibilizada pela oxidação dos nutrientes 

energéticos. Outra parcela da energia é perdida na forma de Calor no decorrer dos 

processos gerando um aumento da Entropia. Consequentemente, a energia foi 

conservada, pois não foi produzida nem perdida, apenas transferida, transformada e 

dissipada na forma ao longo dos processos oxidativos que compõe a respiração 

celular. Destacamos que o rendimento energético da respiração celular depende da 

natureza de cada célula, de modo que células que necessitam de mais energia, como 

células musculares, apresentam um rendimento energético maior. O rendimento 

energético em tipos de células diferentes pode ser ajustado pelo controle das 

concentrações de ATP, ADP e fosfato inorgânico no interior dessas células. Pois o 

valor de Energia Livre de Gibbs (energia útil) é função da temperatura, da pressão e 

das concentrações de ATP, ADP e fosfato inorgânico do meio celular, conforme a 

Equação (9). 

∆𝐺 = ∆𝐺º + 𝑅𝑇𝑙𝑛
[𝐴𝐷𝑃][𝑃]

[𝐴𝑇𝑃]
 (9) 

 

4.7 ENERGIA E ATIVIDADE FÍSICA 

Para que um organismo se mantenha vivo é imprescindível que ocorra uma 

entrada contínua de energia livre de Gibbs, via processos de alimentação e 

metabolismo, para que seja possível o desenvolvimento de 3 propósitos básicos na 

manutenção do organismo, como ressaltado por Tymoczko (2011): i) O transporte 

ativo de substâncias nos fluidos tissulares ii) a síntese de macromoléculas iii) 

desempenho mecânico relacionado com a contração muscular, necessário para 

realização de movimentos básicos em nosso dia a dia , até a prática de atividades 

físicas,  aspecto para o qual dedicaremos nossas próximas linhas. 

A atividade física é uma temática com interesse emergente por parte de grande 

parte da população. Essa temática, de acordo com Lanes et al., (2013) pode ser 

trabalhada no Ensino de Ciências, dentro do eixo transversal de saúde, proposto pelos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais. No entanto, a relação entre energia e atividade 

física ainda é pouco explorada na Educação Básica, sendo mais enfatizada dentro de 

disciplinas da formação docente como Fisiologia do Exercício, que podem compor a 

matriz curricular de alguns cursos de Ciências Biológicas, uma das formações 

possíveis do professor de Ciências. Os livros de Fisiologia do Esporte ou do Exercício 

trazem informações sobre os aspectos estruturais e funcionais da musculatura, porém 

de acordo com o trabalho de Martins (2012), pouca relação é feita com os aspectos 

energéticos da transferência de energia do ATP para a musculatura sob uma 

interpretação termodinâmica. A abordagem termodinâmica em relação à molécula de 

ATP é feita com um rigor mais elevado em livros de Bioquímica, que, no entanto, não 

costumam tratar dos aspectos energéticos envolvidos na possibilidade de 

transferência de energia dessa molécula para a musculatura em escala estrutural. 

Dessa forma, buscamos com essa seção dar continuidade às discussões em relação 

ao fluxo de energia possibilitado pela alimentação, intermediado pelo metabolismo e 

agora sendo utilizado para realização de trabalho mecânico envolvido na contração 

muscular, direcionando como podemos explorar os aspectos conceituais do fluxo de 

energia no ensino de ciências. 

Os movimentos musculares são uma forma de o corpo humano realizar 

trabalho externo, ou transferirem energia para a vizinhança. A energia possibilitada 

pela hidrólise das moléculas de ATP é transferida para os tecidos musculares para 

que se possa ocorrer o trabalho mecânico nas fibras que formam a musculatura. Para 

que possamos compreender melhor como ocorre esse processo de transferência de 

energia, é necessário discutir alguns aspectos estruturais e funcionais do tecido 

muscular. 

O sistema muscular é constituído por três tipos de músculos: Liso, cardíaco e 

esquelético. A musculatura lisa e cardíaca está associada aos movimentos que 

realizamos sem nos dar conta, são os chamados movimentos involuntários. A 

musculatura lisa está associada aos movimentos peristálticos relacionados às 

contrações e relaxamento do intestino, permitindo o movimento dos alimentos e do 

material fecal ao longo do trato gastrointestinal, o movimento de constrição e dilatação 

dos vasos sanguíneos para regular o fluxo sanguíneo, dentre outros movimentos que 

realizamos sem perceber. Já a musculatura cardíaca é encontrada apenas no 

coração, sendo responsável pelos movimentos vitais do nobre órgão que bombeia o 
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sangue para o corpo. Apesar da musculatura lisa e cardíaca estar ligada indiretamente 

a atividade física, a musculatura esquelética sem dúvida possui um papel 

determinante para que o corpo humano realize trabalho externo (WILMORE e 

COSTILL, 2001). A organização estrutural da musculatura esquelética segue uma 

ordem hierárquica, em que as células que constituem o músculo são chamadas de 

fibras musculares. As fibras musculares são constituídas de filamentos mais finos, 

formadas por estruturas básicas musculares, denominadas sarcômeros. O processo 

mecânico de contração muscular ocorre no sarcômero devido ao movimento de 

deslizamento de filamentos proteicos de Actina e Miosina, que são impulsionados pela 

energia possibilitada pela hidrólise do ATP nas células musculares (MCARDLE, 2003). 

O mecanismo geral de contração muscular é complexo e envolve aspectos de 

transmissões de impulsos elétricos relacionados com o sistema nervoso, além da 

regulação da concentração de íons de Cálcio nos músculos, importante para a 

exposição do contato das proteínas Miosina e Actina (MCARDLE, 2003). 

Foge do escopo de nossa proposta detalhar esse mecanismo proposto pelos 

biólogos ingleses Hugh e Andrew Huxley no começo dos anos 1950 do século 

passado. Prosseguiremos nossa discussão focando apenas no processo de 

transferência de energia envolvido no mecanismo de contração muscular. 

Sabemos que apenas uma parte da energia possibilitada no processo de 

oxidação da glicose é utilizada para impulsionar o processo de síntese de ATP, sendo 

que a maior parcela se dissipa na forma de calor. A transferência de energia da 

hidrólise do ATP para o movimento de deslizamento das fibras de actina e miosina, 

responsáveis pelos movimentos musculares, também não ocorre com eficiência de 

100%. Grande parte da energia demandada durante uma atividade física não é 

utilizada integralmente para realização de trabalho mecânico associado aos 

movimentos das fibras musculares, a maior parte da energia envolvida na atividade 

física é dissipada na forma de calor. Existem basicamente duas formas de se 

mensurar a demanda energética durante uma atividade física, são elas a calorimetria 

direta e a calorimetria indireta. Os métodos de calorimetria direta para determinação 

da demanda energética humana em uma atividade física se assemelham com os 

métodos utilizados para determinação das possibilidades energéticas dos nutrientes, 

descritos na seção de “energia e alimentação”. O primeiro calorímetro humano 

mostrado na Figura 5, foi desenvolvido na década de 1890 pelo químico W.O Atwater 
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e pelo físico E.R. Rosa. Note o trabalho conjunto de um físico e um químico para 

resolver um problema decorrente tradicionalmente do campo de estudo da Biologia, o 

metabolismo energético em uma atividade física, evidenciado a possibilidade 

integrada disciplinarmente permitida pelos aspectos energéticos envolvidos. 

 

Figura 5: Calorímetro Humano. 
Fonte: McARDLE (2003, p 180). 

 

O elaborado calorímetro humano fornece medidas diretas da energia dissipada 

na forma de calor durante uma atividade física, porém não considera a menor parcela 

da energia envolvida na realização do trabalho mecânico para o movimento muscular. 

Por outro lado, a técnica de calorimetria indireta permite aferir o gasto energético total 

da atividade física, ou seja, a soma entre a energia dissipada na forma de calor e a 

energia útil usada para provocar os movimentos musculares envolvidos na atividade 

física. O equipamento usado na técnica de calorimetria indireta é mostrado na Figura 

6. 
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Figura 6: Calorímetro indireto. 
Fonte MAcARDLE (2003, p 181) 

 

Por meio da calorimetria indireta são feitas medidas em relação ao volume de 

oxigênio consumido durante uma atividade física. Por meio das medidas volumétricas 

desse gás podemos determinar a demanda de energia livre de Gibbs durante a 

atividade física. A estequiometria da reação de oxidação da glicose (Equação 4), 

permite determinar que para cada litro de oxigênio consumido ocorre a liberação de 

5kcal de energia livre de Gibbs. Logo, se determinamos o volume de oxigênio 

consumido na atividade física, podemos determinar por relação de proporcionalidade 

simples a quantidade de energia livre de Gibbs demandada na respectiva atividade 

física. (MacArdle, 2003), destaca que o valor médio obtido quando se considera como 

precursores energéticos, não apenas a glicose, mas uma mistura de carboidratos, 

lipídeos e proteínas, o valor médio obtido é de cerca de 4,82 kcal/l de oxigênio 

consumido, no entanto o valor arredondado convencionalmente para expressar 
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qualquer atividade física aeróbica em unidades de energia é 5kcal/ L de gás oxigênio 

consumido. 

Compreendemos que o contexto das técnicas calorimétricas, principalmente a 

calorimetria indireta, possui potencialidades integradoras entre Química, Física e 

Biologia dentro do ensino de ciências, pois precisamos de vários conteúdos tratados 

tradicionalmente de maneira isoladas nessas ciências. 

Além disso, o contexto da atividade física permite evidenciar a preservação dos 

quatro aspectos energéticos inerentes destacados por Optiz et al., (2017), de modo a 

destacar que as Leis da Termodinâmica são válidas em todo o fluxo e trânsito 

energético desde a alimentação até a prática esportiva, passando pelo metabolismo. 

No desenvolvimento do curso e no produto educacional físico gerado por esse 

trabalho, pontuaremos outros aspectos que podem ser ancorados na abordagem 

energética dentro da atividade física, como o equivalente metabólico de cada atividade 

física, Entropia e estrutura organizacional dos sistemas vivos, transmissão de energia 

e o mecanismo de manutenção térmica do corpo humano. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 PERCURSO DA PESQUISA 

A pesquisa ação educacional segundo Tripp (2001) é um dos principais 

recursos utilizados por professores/pesquisadores com o objetivo de usar suas 

próprias pesquisas para melhorar suas práticas e consequentemente uma melhoria 

na aprendizagem dos alunos. Tripp (2001) salienta sobre a importância em se 

reconhecer a pesquisa ação educacional como parte da ação investigação, e como 

tal dever seguir o ciclo da ação investigação. Essa relação cíclica se fundamenta na 

interação em quatro etapas, de acordo com Tripp (2001): 

Etapa 1 - Planejar uma melhoria da prática. 
Etapa 2 - Agir visando a melhoria proposta. 
Etapa 3 - Descrever os efeitos da ação. 
Etapa 4 - Avaliar os resultados da ação. 
 

Transpondo as relações cíclicas da ação investigação para nossa pesquisa 

traçamos o percurso a seguir: 

Etapa 1 - Planejar o curso de curta duração visando fomentar práticas que aproximem 
os limites das Ciências Naturais. 
Etapa 2 - Aplicar o curso de curta duração em uma turma de professores de Ciências. 
Etapa 3 - Descrever os resultados gerados pela aplicação do curso. 
Etapa 4 - Analisar os resultados gerados. 
 

O desenvolvimento do livro ocorre após um novo planejamento, propondo 

melhorias nas práticas que buscam aproximar as Ciências da Natureza. 

 

5.2 PLANEJAMENTO E PERSPECTIVAS DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO 

Entendemos que os alunos podem apresentar um melhor rendimento quando 

tomam consciência da relevância dos conteúdos para sua vida cotidiana, tornando-se 

então necessário considerar as formas como os alunos atribuem significados as 

coisas, baseados em seus conhecimentos prévios. A interação direta com o meio em 

que ele vive, ou mediada por símbolos, linguagens e ferramentas construídas pelo 

homem é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo (OLIVEIRA, 2008). Dessa 

maneira, sob uma visão sociointeracionista, não há crescimento cognitivo se não for 
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considerado o meio cultural em que o indivíduo está inserido (JÚNIOR, 2009). A 

interpretação do desenvolvimento do indivíduo pela interação mútua com o meio em 

que está inserido, construindo e reconstruindo, aprendendo e reaprendendo, é o pilar 

da teoria de aprendizagem de Vygotsky. A aprendizagem segundo Vygotsky é um 

processo pelo qual o sujeito alcança habilidades, atitudes e valores por meio de seu 

contato com a realidade e com o meio social e cultural em que se está inserido 

(OLIVEIRA, 2008). A relação do sujeito com seu entorno cultural e social não ocorre 

em uma via única, essa relação é dicotômica. Portanto, o sujeito é um ser atuante e 

ativo no momento histórico que está inserido, influenciando e sendo influenciado por 

seu meio cultural. No contexto de um curso de curta duração, entendemos que devido 

às limitações impostas pelo tempo disponível, é muito dificultoso identificar de forma 

cristalina todos os aspectos socioculturais que influenciaram a construção do conceito 

de energia por parte dos docentes participantes. Porém, para fins dessa pesquisa, 

entendemos como recomendável, mas talvez não suficiente, compreendermos ao 

menos os aspectos sociais referentes ao contexto de atuação dos docentes, como por 

exemplo, conhecer as disciplinas que lecionam ,como tratam o conceito de energia 

em suas aulas, como foi tratado em sua formação enquanto alunos e se estabelecem 

diálogo entre a disciplina que lecionam com outras disciplinas, de maneira a buscar 

uma integração ou aproximação entre elas. Apesar de reconhecermos que os 

aspectos socioculturais tratados por Vygotsky transcendem os pontos que 

destacamos, compreendemos que esses aspectos podem servir de indicadores para 

traçarmos um perfil do professor, pois, de acordo com Carvalho (2001), a formação 

das concepções alternativas dos docentes, é fruto da impregnação ambiental 

produzida no decorrer dos anos de atuação e formação docente. Logo, consideramos 

sua vivência em sala de aula, enquanto professores e alunos, como parte do espectro 

dos aspectos sócio culturais moduladores de sua formação cognitiva, na qual são (re) 

construídos os conceitos. Outro aspecto vygotskyano que influenciou a perspectiva 

de ensino durante o curso de curta duração foi à busca por uma abordagem 

comunicativa dialógica, entre professor e aluno. Segundo Vygotsky (1984), o 

desenvolvimento psíquico e a aprendizagem se dão na apropriação da cultura por 

meio da comunicação entre as pessoas, possuindo dessa forma, a linguagem, um 

papel fundamental nesse processo de mediação, em que seus signos constituintes, 

vão tomando forma, atribuindo sentido e significado no processo de internalização dos 
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conceitos. Logo, o desenvolvimento do curso ocorreu sob uma perspectiva dialógica 

expositiva, de modo a considerar as vozes dos participantes. De acordo com 

Gonçalves (2016), esse tipo de abordagem dialógica expositiva, tem função de 

integrar experiências, transpondo uma visão de aula meramente pautada em uma 

sequência de perguntas e respostas, ela permite uma reinterpretação dos saberem 

sistematizados.  

De acordo com Carvalho (2001), a (re)construção do conhecimento, permitida 

pela abordagem dialógica, necessária para a formação dos professores de Ciências, 

também é estimulada pela resolução de problemas e respostas a questionamentos 

pertinentes ao universo de interesse dos educandos. Nesse caso, entendemos que a 

temática energia e corpo humano, podem gerar diversos questionamentos que 

poderão ser contemplados durante o desenvolvimento do curso de curta duração, 

como por exemplo: como o organismo humano aproveita de maneira eficiente a 

energia possibilitada de alimentação? Qual razão de diferentes nutrientes 

apresentarem diferentes possibilidades energéticas? A energia que flui nas vias 

metabólicas no organismo humano difere em aspectos conceituais da energia 

estudada nas máquinas térmicas na Física e nas reações químicas? Como o corpo 

humano desenvolve mecanismos de regulação de temperatura? A energia na forma 

de calor gerada na combustão dos nutrientes é a mesma energia que é disponibilizada 

para o corpo realizar suas funções vitais? Por que a temperatura do corpo não se 

eleva bruscamente durante esses possíveis processos de combustão? ATP é 

energia? Como são feitas as tabelas de gasto energético por atividades físicas que 

recorrentemente encontramos disponíveis em sites na internet? As leis da 

termodinâmica se aplicam no âmbito dos sistemas vivos? Além disso, entendemos 

que a compreensão dos aspectos fundamentais para a manutenção do corpo humano, 

como a alimentação e o metabolismo, pode fomentar o interesse pela matéria, de 

forma a dar sentidos mais concretos aos aspectos energéticos envolvidos nesses 

processos, como já evidenciado por Barreto (2012). Enfim, várias dessas perguntas 

foram discutidas durante a aplicação do curso de curta duração, “As transformações 

de energia no corpo humano: da alimentação à atividade física”. Antes da aplicação 

do curso, desenvolvemos uma série de planos de aula para balizar o desenvolvimento 

de nosso curso.  
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5.3 APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

Apesar de aplicarmos integralmente os três segmentos que compõe o curso, 

devido ao grande volume de resultados gerados, focaremos nossos esforços na 

descrição, análise e discussão dos resultados gerados a partir do questionário prévio 

e das duas primeiras seções abordadas no curso. 

Por questões de praticidade para facilitar a narrativa utilizada no texto, 

descreveremos concomitantemente na mesma seção, a aplicação das duas etapas 

do curso posteriores a aplicação do questionário prévio e seus respectivos resultados 

gerados. 

O curso de curta com duração de aproximadamente 14 horas foi balizado por 

um percurso didático balizado de acordo com os planos de aula disponibilizados nos 

Apêndices (A, B e C). 

A aplicação ocorreu em quatro encontros após aprovação pelo comitê de ética 

(protocolo 2.969.440), durante a disciplina de “Ensino e Aprendizagem de Química II”, 

integrante da matriz curricular do programa do mestrado profissional em Ensino de 

Ciências da UFOP. Após a finalização de cada encontro os participantes receberam 

por e-mail arquivos de documentos relacionados a aportes conceituais e didáticos 

relacionados com o encontro imediatamente anterior (Apêndice D). Juntamente com 

esse material foi enviado uma ficha de avaliação referente a cada etapa do curso 

(Apêndice E). Esses formulários avaliativos possuem funções indicadoras da 

qualidade do curso, relevância para os professores, bem como possíveis 

contribuições geradas. Cada formulário contém um espaço para que os participantes 

expressem suas sugestões para melhoria da proposta, que balizaram os ajustes feitos 

nos Apêndices D, para comporem o produto didático final na forma de Livro. 

Apesar de a pesquisa ocorrer no contexto de uma disciplina obrigatória do 

programa, foram feitos esclarecimentos orais e formalizados via Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), evidenciando mesmo que a temática 

energia faça parte do conteúdo programático da disciplina, os alunos matriculados não 

seriam obrigados a participarem das quatro aulas dedicas ao curso de curta duração. 

No TCLE disponível no Apêndice F, fica claro que os alunos que optarem em não 

participar da pesquisa não seriam prejudicados em relação a faltas e perda de 

conteúdos, tendo em vista que o professor da disciplina, também orientador e membro 
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da pesquisa, se disponibilizou a negociar com os alunos possíveis reposições de 

aulas. 

A turma em que foi desenvolvido o curso era composta por 15 professores de 

Ciências, com diversas formações e atuantes como professores principalmente de 

Química e Biologia na Educação Básica, conforme mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos participantes do curso por área de formação e atuação. 

Formação Número de professores Atuação 

Química 6 Ensino Médio 

Biologia 7 Ensino Médio e Fundamental 

Outras áreas 2 Ensino Médio e Superior 
Fonte: Autores. 

 

Como ferramentas para coleta de dados utilizamos gravações de áudios, 

questionários, textos produzidos a partir de exercícios proposto em sala de aula e 

diário de campo, possibilitando uma diversidade de instrumentos de coletas, para 

avaliar as contribuições da proposta de ensino e outros desdobramentos das ações 

previamente planejadas. A aplicação do curso ocorreu em quatro etapas, a saber: i) 

apresentação da pesquisa e aplicação do questionário prévio; ii) energia de entrada: 

alimentação; iii) da alimentação para o corpo: transferência e transformações de 

energia no metabolismo; iiii) contração muscular e atividade física: o fluxo de energia 

do corpo para vizinhança. Apresentaremos a seguir de maneira recortada, porém 

detalhada os principais pontos que fundamentaram as discussões e o 

desenvolvimento do curso de curta duração. Focalizamos nos momentos em que 

descrevemos os resultados para análise e posterior discussão. Durante as subseções 

relativas à aplicação das etapas do curso, utilizamos recursos descritivos e narrativos 

do discurso indireto, para reproduzir com o máximo de fidedignidade o contexto das 

interações professor/alunos em sala de aula. Além disso, disponibilizamos os slides 

(Apêndice G) usados no decorrer do curso, bem como os planos de aula que 

balizaram seu desenvolvimento, de modo a propiciar um entendimento mais realístico 

do escopo do curso. 

5.3.1 Aplicação do Questionário Prévio 

A primeira ação da pesquisa posteriormente ao convite e a apresentação da 

mesma, foi solicitar aos participantes que respondessem o questionário prévio 
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(Apêndice H). O questionário prévio foi dividido em dois blocos de questões. A primeira 

parte composta por seis questões discursivas buscou obter informações referentes ao 

contexto de atuação dos docentes, de maneira a traçar um perfil dos professores 

participantes da pesquisa, já que acreditamos baseado em Carvalho (2001), que as 

possíveis concepções acerca da temática energia expressas pelos professores no 

decorrer do curso, podem apresentar relação com a impregnação ambiental produzida 

ao longo dos anos de docência. A segunda parte do questionário contém cinco 

questões, que buscam analisar respectivamente: i) conceito de energia de forma 

geral, concepções sobre calor, trabalho e energia interna, ii) diferenciação ou 

modulação disciplinar da abordagem energética dentro das Ciências Naturais, iii) 

concepções em relação a energia e a atividade física iv) aspectos energéticos 

inerentes (conservação, dissipação, transferência e transformações) e v) capacidade 

de identificar processos espontâneos. Utilizaremos como base o trabalho de Optiz et 

al., (2017), para identificar as concepções dos professores em relação aos processos 

energéticos em diferentes âmbitos disciplinares, sob quatro aspectos inerentes ao 

conceito de energia: transferência, transformação, conservação e dissipação.  Além 

disso, cotejaremos as possíveis concepções dos professores com estudos já 

elucidados, porém para o Ensino Médio. Essa comparação se faz necessário, pois de 

acordo com Millar (2005), é comum uma semelhança entre as concepções dos alunos 

e professores de Ciências. Logo, um ensino que explore as possibilidades 

integradoras do conceito de energia entre as Ciências da Natureza, passa diretamente 

por um melhor entendimento dos professores de Ciências em relação ao conceito de 

energia. 

5.3.2 Aplicação e Descrição Parte 1 - Energia de Entrada - Alimentação 

O desenvolvimento da primeira parte do curso foi feito após a aplicação do 

questionário, sendo dividido em três momentos de aproximadamente uma aula de 50 

minutos cada um. O percurso didático dessa etapa do trabalho foi balizado pelo plano 

de aula disponível no Apêndice A, sendo descrito concisamente a seguir: 

Momento 1: Após a apresentação panorâmica da proposta do curso, iniciamos 

o primeiro momento dessa etapa, levantando um questionamento acerca da origem 

da energia que utilizamos para realizar nossas funções vitais. A discussão se 

estendeu por alguns minutos, conforme alguns trechos selecionados e transcritos, até 
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chegar processualmente à apresentação do método calorimétrico para determinação 

do valor energético dos alimentos. 

Professor: De onde vem à energia que utilizamos para realizar nossas funções vitais? 

Falas Convergentes: Dos alimentos. 

P9: Indiretamente da luz solar. Da luz solar paras as plantas passando pelos níveis tróficos. 

Professor: Baseado no que P9 disse, a planta utiliza a luz solar via fotossíntese para sintetizar 

carboidratos que servirão de alimentos para os consumidores. Com base nisso, vocês acham que a 

energia fica em algum lugar específico? 

P5: 10% da energia é perdida em cada etapa.  

P9: Tem transformações ao longo do processo. 

Professor: Então temos um trânsito de energia, mas se fisicamente eu falar que a energia fica em algum 

lugar é correto?  

P7: A energia luminosa é transformada em energia química. 

P5: Se você olhar pelo lado que alimento tem energia, no milho, por exemplo, ela vai estar no amido. 

P7: Nas ligações químicas. 

P5: Na verdade ela não está. Ela se transforma nos vegetais de uma forma, que quando você os ingere 

ela é transformada novamente. 

Professor: Então vamos sistematizar pessoal, a luz solar foi usada para sintetizar glicose. A energia da 

luz solar então fica na glicose? Quando a gente fala que um alimento tem determinado valor energético, 

a energia está estocada naquele alimento? 

P5: Estocada? Não sei. Parece que tem alguma coisa errada. Vamos pegar o exemplo da energia 

elétrica, não tem como estocar ela. “Vou guardar para usar qualquer hora”, acho que tem alguma coisa 

errada com o estocar. 

Professor: Quando avaliamos um rótulo de um alimento e nos deparamos com a expressão contém “x” 

quantidade de calorias, não dá uma sensação de energia estocada? 

P5: É o valor energético do alimento. 

Professor: Mas, o que quer dizer o valor energético do alimento? 

P8: Quimicamente falando, quando você tem o rompimento e formação de ligações químicas, envolve 

energia.  

P10: Na biologia, a energia é armazenada na forma de ATP, que é liberada quando uma ligação de um 

dos fosfatos é quebrada. 

Professor: Então a energia está nas ligações químicas? 

P8: Ué, mas tudo é formado por ligação química, gente! 
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Professor: Então pessoal, parece que estamos direcionando que a energia dos alimentos está ligada 

com as ligações químicas que compõe o alimento, mas não que a energia é transformada em matéria, 

alguém discorda? 

P11: Eu tenho dúvida, pois a energia você não cria, ela tem que estar em algum lugar. 

P8: Mas nos processos de fissão nuclear ocorre transformação de massa em energia. 

Professor: Isso que P8 falou ocorre de fato, essa energia é relacionada coma massa de repouso. Ela é 

obtida pela relação E=mc2. Mas, não é essa a origem da energia dos alimentos,  

Professor: Agora, voltando ao valor energético dos alimentos expressos nos rótulos alimentares, como 

ele é obtido? 

P7: Pela quantidade de calor que o alimento libera 

P5: Tem que fazer um experimento, usando o calorímetro. 

P3: Tem a experiência do amendoim. 

Após a emergência do assunto calorimetria, a aula adquiriu um caráter mais 

expositivo. Foi discutido como é funcionamento de um calorímetro, sendo 

posteriormente explicado como o calor de combustão dos alimentos pode ser obtido 

pela via calorimétrica, com base na variação da temperatura de uma amostra de água. 

Foram feitos alguns apontamentos em relação à conservação da energia dentro do 

calorímetro, como mostrados nos trechos: 

Professor: Ocorrem transformações de energia no processo de combustão que ocorre no calorímetro? 

P5: Energia química em calor. 

Professor: Ok. E a energia é conservada nesse processo? 

P10: Você quer dizer se ela se conserva dentro do calorímetro? 

P7: Ou se ela se conserva também na parte de fora? 

O questionamento feito na fala dos dois alunos foi bem pertinente, necessitando 

que fosse mais especificado espacialmente em qual região eu me referia. 

Aproveitando esses dois questionamentos, fizemos uma breve conceituação das 

regiões as quais eles se referiram, de maneira a definir o que é vizinhança, universo 

e sistemas abertos, fechados e isolados. 

Feitos os devidos esclarecimentos, reformulamos a pergunta de forma a 

colocar condicionais referentes à conservação da energia nas seguintes situações: 

Calorímetro isolado idealmente; calorímetro aberto e calorímetro fechado. Os alunos 

responderam de maneira praticamente consensual que a energia se conservaria na 
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primeira situação e que também se conservaria nas duas situações seguintes, se 

tivermos nos referindo à soma do sistema e vizinhanças. Ou seja, aparentemente não 

houve dificuldades em perceber a universalidade do aspecto conservativo da energia. 

Momento 2: Aula foi iniciada expositivamente de maneira a retomar a 

apresentação sobre a técnica calorimétrica para obtenção dos valores energéticos dos 

alimentos. Posteriormente, foram apresentados os respectivos calores médios de 

combustão dos principais nutrientes energéticos (proteínas, lipídeos e carboidratos), 

obtidos pelo procedimento calorimétrico. Foi discutido e apresentado a definição de 1 

CAL, como a quantidade de calor necessária para que a temperatura de uma amostra 

de 1 Kg de água a uma temperatura de 14,5 ºC, sofra uma variação de 1 ºC (Mcardle, 

2003). Em seguida foram destacadas as informações nutricionais de 100 g de 

castanha de caju, retiradas da Tabela Brasileira de Composição Alimentar (TACO, 

2001), Tabela 2. Foi solicitado aos alunos que calculassem o valor energético de 100 

g desse alimento com base em sua composição percentual, usando os respectivos 

calores médios de combustão dos nutrientes apresentados na Tabela 3. Os resultados 

obtidos pelos cálculos deviam ser comparados e discutidos com os valores 

energéticos expressos no próprio rótulo da castanha. Para enriquecer a atividade, dois 

alunos efetuaram o mesmo procedimento, porém para dois alimentos que eles 

trouxeram para lanchar. 

Tabela 2: Valor energético e composição percentual de castanha de caju. 

Castanha de caju 100 g 

Valor energético 570,2 Kcal 

Proteínas 18,5% 

Gorduras Totais 42,3% 

Carboidratos 29% 

Outros 10,2% 
Fonte: Adaptado de TACO (2001, p.12). 

 

Tabela 3: Calor médio de combustão dos nutrientes energéticos obtido por via calorimétrica. 

Nutriente Calor de combustão (Kcal/g) 

Lipídeo 9,4 

Proteína 4,2 

Carbiodrato 5,6 
Fonte: Adaptado MAcARDLE (2003, p112). 
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Os valores obtidos pelos cálculos foram socializados e percebeu-se que eles 

excediam em aproximadamente 10% o valor expresso no rótulo da castanha, como 

também dos outros dois lanches. Os alunos foram questionados em relação ao motivo 

dessa diferença e concluíram rapidamente que o valor de 10% seria elevado em 

demasia para ser considerado um erro decorrente da técnica calorimétrica. Iniciou-se 

uma discussão relativa à causa da diferença entre os valores dos rótulos e os valores 

calculados. Algumas hipóteses foram levantadas pelos alunos, conforme trechos 

transcritos a seguir: 

P9: Talvez o tipo de carboidratos, de lipídeos e proteínas dos alimentos que estamos analisando, 

podem ser diferentes dos nutrientes considerados como base para os valores obtidos no calorímetro. 

Professor: Os calores de combustão são valores médios e consequentemente dependendo do tipo de 

alimento que fizermos a comparação, haverá algumas discrepâncias. No entanto, esse valor de 10 % 

é muito elevado para ser considerado dentro de uma discrepância aceitável para fins de uso prático. 

Quando esses valores foram propostos, muitos experimentos devem ter sido feitos para que 

obtivessem esses valores médios com um erro aceitável e bem abaixo de 10%. 

Após algumas falas diversas e paralelas, um aluno propôs que a digestão poderia interferir nesses 

valores. 

P7: Eu tenho uma explicação. Depende se tudo vai ser digerido, tanto pela parte mecânica como 

química da digestão. 

 

 Após essa hipótese, foi discutido como a digestão poderia impactar 

negativamente na energia possível disponibilizada pelos nutrientes, em termos da 

absorção parcial do nutriente. Posteriormente, foram apresentados os valores da 

energia disponibilizada (Tabela 4) para o organismo pela oxidação dos nutrientes 

(energia global), bem como os respectivos valores de digestibilidade dos nutrientes. 

Tabela 4: Relação entre os calores de combustão, digestibilidade e energia global dos nutrientes. 

Nutriente 
Calor de combustão 

médio (Kcal/g) 
Digestibilidade 

Energia global 
média (Kcal/g) 

Lipídeo 9,4 95% 8,9 

Carboidrato 4,2 97% 4,07 

Proteína 5,65 92% 4 

Fonte: Adaptado MACARDLE (2003, p.113). 
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Os alunos refizeram os cálculos com base na energia global dos respectivos 

nutrientes, obtendo um valor de energia total possibilitada, muito mais próximo do 

valor expresso no rótulo da castanha, com uma diferença de aproximadamente 2% 

para mais. Diferença esse atribuída aos possíveis erros decorrentes da técnica 

calorimétrica e da variação da estrutura molecular de cada nutriente. Porém, notou-se 

que o valor da energia global possibilitada pelas proteínas (4 kcal/g), é menor bem 

menor que seu calor de combustão corrigido por sua digestibilidade de 92% 

(5,1Kcal/g). Para explicar essa diferença, conduzimos a discussão em relação às 

diferentes estruturas dos nutrientes: 

Professor: Quais são os átomos que compõe os carboidratos? 

P6: Carbono, hidrogênio e oxigênio. 

Professor: Concordam? 

Alunos: sim! 

Professor: E os lipídeos? 

P2: Também os mesmos átomos. 

Professor: Correto pessoal? 

Alunos: Ok. 

Professor? E as proteínas? 

Após alguns instantes de falas diversas: 

P12: As proteínas têm átomos de nitrogênio. 

 

Confirmada as diferenças entre as estruturas moleculares, os alunos 

concluíram que os produtos da oxidação das proteínas seriam diferentes dos 

carboidratos e lipídeos, que geram apenas gás carbônico e água. A amônia e nitrato 

foram os principais produtos destacados pelos alunos. No entanto, as duas 

possibilidades não foram sustentadas, pois o primeiro caso trata-se de um produto 

muito tóxico para ser gerado por vias metabólicas. No caso do nitrato, apesar de ser 

uma molécula mais oxidada que a amônia, trata-se de um ânion e talvez o processo 

de oxidação não envolvesse energia suficiente para gerar um íon como produto. A 
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hipótese da geração de nitrato só foi totalmente descartada quando um dos alunos 

apresentou a ureia como possibilidade.  

 

P7:Lembro-me nas aulas de biologia que excretamos ureia como metabólito nitrogenado. A fórmula 

molecular da ureia foi apresentada (Figura 7) e a presença de um grupo carbonil nessa molécula 

sustentou essa alternativa como um produto da reação de oxidação proteica.  

 

Figura 7: Modelo molecular da ureia. 
Fonte: Autores. 

. 

No entanto, afirmar que a proteína apresenta um produto de combustão 

diferente dos lipídeos e carboidratos, não é suficiente para explicar a diferença entre 

seus valores de energia global e calor de combustão, como indagado a seguir: 

Professor: A ureia também é produzida na via calorimétrica?  

Após alguns instantes de reflexão alguns alunos disseram que sim. 

Professor: Mas, se ela também for produzida, então os valores de energia global e calor de combustão 

serão iguais. Assim, voltamos a nossa pergunta inicial. Concordam?  

Falas convergentes: Sim. 

Professor: Então, qual o produto obtido pela via calorimétrica? 

 

Após nenhum aluno apresentar uma proposta, foi explicado que na via 

calorimétrica o produto dependeria da temperatura, podendo gerar diversos óxidos de 

nitrogênio e até mesmo amônia em temperaturas muito baixas. Logo, na maior parte 

dos casos pela via calorimétrica, obtém-se um produto mais oxidado que pela via 

metabólica, gerando moléculas mais estáveis e apresentando um maior saldo de 

energia produzida, explicando dessa forma a diferença entre os valores de energia 
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global das proteínas e seu valor de calor de combustão corrigido apenas pela 

digestibilidade. No momento seguinte, discutimos o papel do oxigênio nos processos 

de combustão e metabolismo dos nutrientes e sua relação com a liberação de energia 

nesses processos. 

Momento 3: Discussão sobre a natureza da energia proveniente da 

alimentação e qual sua relação com a estrutura química dos nutrientes, enfatizando 

os aspectos energéticos envolvidos na formação de uma ligação química. Nessa 

etapa da aplicação também foi realizada uma atividade em que os alunos foram 

solicitados a calcularem o valor da Entalpia de combustão da glicose, com base nos 

valores médios de energia de ligação, referente a cada ligação química constituinte 

das moléculas dos produtos e reagentes envolvidos na oxidação da glicose. Tentamos 

substituir a ideia de energia estoca nas ligações químicas, por um entendimento de 

energia possibilitada pelo alimento após um processo de oxidação, em que se geram 

moléculas energeticamente mais estáveis, decorrente de ligações químicas mais 

fortes (abaixamento de energia). Iniciamos esse momento retomando um dos 

questionamentos deixado em aberto no momento 1. Como os nutrientes são capazes 

de fornecer energia para o corpo humano? Como observado nos trechos transcritos, 

os alunos apresentaram ideias de estocagem de energia nos alimentos: 

P3:A energia está na forma de energia química nas ligações químicas, sendo liberada quando essas 

são quebradas.  

P10: A energia não está exatamente armazenada na ligação, mas ela é gerada quando a ligação é 

desfeita.  Assim como ocorre no ATP. 

 

Visando desconstruir essa concepção de energia estocada, discutimos o 

abaixamento de energia envolvido na formação da ligação covalente, utilizando um 

diagrama de Leonard Jones (Figura 8) para uma ligação hipotética.  
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Figura 8: Gráfico Leonard Jones para uma ligação química hipotética. 
Fonte: Wikipédia. 

 

Mostrado que a formação da ligação química ocorre com um abaixamento de 

energia, proporcionado por interações eletrostáticas favoráveis entre os átomos, em 

uma distância internuclear adequada, questionou-se: como a clivagem da ligação 

química libera energia, se ela ocorre por meio de um abaixamento energético? 

Nenhum dos alunos respondeu à pergunta, possivelmente por compreenderem a 

formação da ligação química como um processo que armazena energia e não como 

um abaixamento energético. Para desconstruir esse contrassenso, discutimos como 

a formação de ligações químicas mais estáveis no produto contribui para um saldo 

energético negativo no processo de oxidação dos nutrientes. Usando a combustão da 

glicose como exemplo, apresentamos modelos moleculares 3D dos produtos e 

reagentes envolvidos nesse processo de oxidação (Figura 9). Os alunos identificaram 

e contaram os tipos de ligações presentes nas estruturas das moléculas. Com base 

nos valores médios de energia de cada uma dessas ligações, os alunos efetuaram o 

cálculo da Entalpia de combustão da glicose, com base no somatório das ligações 

formadas e ligações clivadas, processos respectivamente exotérmicos e 

endotérmicos, como evidenciados no diagrama de Leonard Jones anteriormente. 
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Figura 9: Modelos moleculares da glicose, oxigênio molecular, gás carbônico e água. 
Fonte: Autores 

 

Experimentalmente as diferenças encontradas foram discutidas com base no 

fato de que os valores de energias de ligações usados nos cálculos são valores 

médios, e que os efeitos indutivos proporcionados pelas ligações dos grupos vicinais 

podem desviar esse valor médio. Como forma de fechamento da atividade, 

destacamos o papel fundamental do oxigênio nos processos de liberação de energia 

dos nutrientes, tanto pela via calorimétrica, como no metabolismo. Por último, 

propomos uma leitura diferente dos valores energéticos nos rótulos dos alimentos, 

baseada na proposta de Chen et al (2014). De maneira que, as calorias expressas 

nos rótulos fossem interpretadas como possibilidades energéticas após os processos 

de oxidação envolvidos no metabolismo e não como energia armazenada nas ligações 

químicas constituintes da estrutura molecular dos nutrientes.  

5.3.3 Aplicação e descrição Parte 2 - Da alimentação para o corpo: 

transferência e transformações de energia no metabolismo. 

A etapa 2 constitui um ponto fulcral de nosso trabalho, pois trata de discussões 

de como o organismo humano aproveita a energia do processo de oxidação dos 

nutrientes por meio de reações acopladas que ocorrem nas células. Ou seja, uma 

etapa intermediária entre a alimentação e a atividade física. Enfatizaremos os 

aspectos da conservação e dissipação da energia nesses processos de 

transformação e transferência energética no metabolismo dos nutrientes, por meio da 

avaliação do rendimento energético da respiração celular. Antes disso, foi necessário 

discutir as características de um sistema espontâneo, sob uma interpretação 

energética, para a posteriori dar continuidade ao acoplamento das reações químicas 

presentes no metabolismo. A segunda etapa ocorreu em apenas um encontro 

constituído de quatro aulas de aproximadamente 50 minutos cada uma. Utilizamos o 
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plano de aula 2 (Apêndice B) para conduzir as discussões. Mesmo que todos os 

assuntos pertinentes a essa etapa foram tratados sequencialmente, notamos algumas 

inflexões na condução do discurso, que nos ajudaram a dividir essa etapa em 5 

momentos, a saber: 

Momento 1: Abordagem dialógica/expositiva com ênfase em discussões 

relativas à energia livre e processos espontâneos. Iniciamos a aula fazendo uma 

sucinta revisão das discussões que permearam a etapa 1. Destacamos a leitura dos 

valores energéticos dos nutrientes como possibilidades e não como armazenamento. 

Os participantes também foram questionados se buscaram algum material fora do 

curso para incrementar as discussões. Apenas um professor se manifestou: 

P13: Eu pesquisei sobre combustão e encontrei matérias em relação à combustão espontânea.  

Professor: Logo logo vamos discutir sobre os processos espontâneos. 

 

Comparamos o processo de combustão dos nutrientes com metabolismo, 

destacamos a igualdade dos produtos gerados pelos dois processos, exceto pelas 

proteínas, conduzindo a discussão para um olhar mais especifico nas características 

de processos espontâneos, como destacado a seguir: 

Professor: Vamos pensar no metabolismo, quando a glicose cai na corrente sanguínea, até ela ser 

metabolizada a gás carbônico e água é um processo espontâneo? Primeiramente, o que são processos 

espontâneos? 

P2: São processos que ocorrem naturalmente. 

P12: Acho que não, pois a primeira via glicolítica, necessita de gasto de ATP. 

Professor: Precisa de energia para iniciar, mas a variação global da reação? 

P14: Ela tem variação de entalpia negativa. Olhando por esse lado do abaixamento da entalpia, ele é 

espontâneo. 

 

Nesse momento tomamos como exemplo de processo espontâneo, a queda de 

uma caneta solta da mão de um professor. Discutimos quais tipos de energia estavam 

envolvidas na queda da caneta: 
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Professor: a queda da caneta quando solta da minha mão, é um processo espontâneo? 

Alunos: Sim! 

Professor: Vamos pensar em termos de energia, o que acontece quando a caneta cai da minha mão 

até o chão? Quais tipos de energia estão envolvidas? 

P14: Cinética. 

P13: Potencial. 

Professor: O que acontece com a energia potencial quando ela cai? 

P5: Esta diminuindo. 

P3: diminuir até ela chegar a zero. 

Professor: Exatamente. E a energia potencial, está relacionada com algum outro tipo de energia? 

P2: Ela pode realizar trabalho. 

Professor: Isso! Então, vocês concordam que quanto maior a energia potencial, maior é capacidade 

de realizar trabalho? 

Alunos: Sim! 

Professor: Então se quando a caneta cai sua energia potencial vai diminuindo, então sua capacidade 

de realizar trabalho também vai diminuindo, ok? 

Alunos: Sim! 

Professor: Existe uma grandeza termodinâmica que se chama energia livre de Gibbs, que está 

relacionada com a capacidade de realizar trabalho além do de expansão. E é essa energia que 

utilizaremos como parâmetro para definir energeticamente processos espontâneos. No caso da caneta, 

validamos essa proposição, pois à medida que ela cai, sua capacidade de realizar trabalho vai 

diminuindo, ou seja, podemos dizer que sua energia livre de Gibbs está diminuindo. Definiremos 

processos espontâneos como aquele que ocorrem com abaixamento da energia livre de Gibbs do 

sistema. 

 

Foi salientado que apesar da energia livre de Gibbs ser tradicionalmente tratada 

no âmbito do Ensino de Química, ela também está presente em sistemas que 

analisamos disciplinarmente como físicos e biológicos, de maneira a se destacar a 
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universalidade desse conceito como parâmetro de espontaneidade. Alguns alunos 

apresentaram expressões de dúvida quando questionados se eles compreendiam se 

essa generalização era válida no âmbito da Biologia, por exemplo. Paralelamente uma 

aluna apresentou uma objeção: 

P8: Fisicamente falando, se fosse alguém da física explicando, ele explicaria com base na gravidade e 

não pelo abaixamento de energia. 

 

Foi necessário fazer algumas ressalvas para esclarecer que variação da 

energia potencial da caneta, que relacionamos com a energia livre de Gibbs, ocorre 

justamente em função da interação com o campo gravitacional. Definimos energia 

potencial em um sistema, como aquela que varia em função da posição desse ente 

dentro de um campo de forças, nesse caso a força gravitacional, como proposto por 

Chen et al., (2014). Logo as duas explicações são convergentes e complementares, 

segundo uma relação de causa e efeito. Destacamos que assim como a gravidade 

nesse caso, funciona como a causa do abaixamento de energia, no caso de formações 

de ligações químicas o abaixamento gerado é decorrente da interação principalmente 

dos elétrons de valência com o campo elétrico gerado pelas cargas nucleares, 

gerando como efeito um abaixamento da energia potencial. Feita essas observações, 

o rumo da discussão tomou sentido relativo às diferenças entre a energia livre de 

Gibbs e Entalpia, característica que marca o momento 2. 

Momento 2: A discussão se iniciou com a base no questionamento da 

diferença entre sistemas endotérmicos/exotérmicos e endergônicos/exergônicos. 

Alguns alunos identificaram os processos como idênticos. Definimos os processos 

endergônicos como aqueles que necessitam de energia livre de Gibbs, por outro lado, 

exergônicos são os processos que ocorrem com a diminuição da energia livre de 

Gibbs. Foi lembrado que a grandeza Entalpia a qual se refere os processos endo e 

exotérmicos, está relacionada como calor. De maneira que podem ser consideras 

matematicamente congruentes exclusivamente em condições isobáricas. No entanto, 

energia livre de Gibbs está relacionada com trabalho como vimos no momento 

anterior. Voltamos à discussão para a avaliação da espontaneidade do metabolismo 

dos nutrientes, especificamente da Glicose.  

Professor: Pessoal, podemos considerar o metabolismo da glicose como um processo espontâneo? 
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P14:Se eu considerar o metabolismo da glicose somente com base nas condições iniciais e finais, 

analisando a variação negativa da energia livre de Gibbs, eu consideraria como espontâneo. Porém eu 

não analisei o caminho que aconteceu. Se eu pensar no caráter biológico, bioquímico envolvido nesses 

processos intermediários, eu não saberia dizer se seria espontâneo. 

 

Para esclarecer a dúvida apresentada, apresentamos as definições de 

grandezas de estado, que dependem somente dos pontos iniciais e finais e grandezas 

de caminho, como aquelas que dependem das etapas intermediárias entre os pontos 

finais e iniciais (ATKINS e JONES, 2012). Como a energia livre de Gibbs é uma 

grandeza de estado, pouco importa a análise do caminho para avaliarmos se o 

processo é espontâneo ou não. Independentemente se ocorrem processos não 

espontâneos durante o caminho.  A explicação foi interrompida por um aluno que 

levantou a seguinte questão: 

P8: Em uma reação química você tem que ter um mínimo de energia para acontecer, e dentro do 

organismo como essas reações acontecem? De onde vem essa energia?  

Professor: As reações no corpo humano podem ser explicadas da mesma maneira que as reações que 

ocorrem in vitro. No entanto, a energia de ativação que você se refere é menor do que a mesma reação 

realizada in vitro, pois elas são catalisadas por catalisadores denominados enzimas. Logo uma reação 

que ocorre em temperaturas de 50 graus em um recipiente ela pode ocorrer perfeitamente na 

temperatura de 36 graus do corpo, pois a energia de ativação no corpo é menos em função da ação 

enzimática. 

 

Apesar de discussões produtivas a aula foi sendo conduzida a caminhos 

divergentes do planejado, para isso foi necessário intervir retomando para o objetivo 

principal dessa parte. 

Professor: As informações energéticas contidas nos rótulos alimentares se referem a energia livre de 

Gibbs ou a entalpia? 

P3: Ela se refere ao calor, e como calor está relacionado com entalpia, ela se refere a entalpia 

Professor: Mas, o que interessa para o corpo não é a energia que na forma de trabalho, para realizar 

suas funções vitais. Então, por que os rótulos não trazem informações referentes à energia livre de 

Gibbs ao invés da entalpia? 

P2: Então espera ae, a entalpia então não é a mesma coisa que energia livre de Gibbs? 
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Professor: É a mesma coisa pessoal? 

P8: elas se relacionam pela temperatura e entropia do sistema. 

Professor: Sim, vamos mostrar essa relação. Na oxidação de um mol de glicose temos uma variação 

de energia livre de Gibbs e de entalpia respectivamente iguais à -2840 KJ e -1332,3 KJ. Notem que 

são valores muito diferentes 

P3: O valor da energia de Gibbs sempre vai ser em módulo maior que a o da entalpia? 

Professor: Não. Vai depender da influência da variação da entropia e da temperatura do sistema, como 

a P8 disse. 

 

Abrimos um parêntese expositivo na aula para explicar a relação entre a 

variação da Entalpia e energia livre de Gibbs, como base na variação da Entropia do 

sistema. Quando perguntados sobre o que era Entropia a maioria dos alunos 

responderam que se tratava de desordem. Fizemos algumas ressalvas em relação a 

esse conceito de maneira a tornar mais claro que o conceito está relacionado com o 

grau de dispersão de matéria e energia. Foi recomendado aos alunos que assistissem 

o filme “A história da energia”, como forma de dar mais solidez aos conceitos Entalpia, 

Entropia e energia livre de Gibbs. Um aluno sugeriu que também víssemos o filme 

“Las lei de la termodinâmica“. Feitas as observações, uma aluna apresentou uma 

proposição em relação aos rótulos usarem a variação de Entalpia como valor 

energético. 

P3: Se no caso da glicose dos nutrientes especificamente, como no caso da glicose, a energia livre de 

Gibbs é maior que a entalpia, não seria interessante em termos de mercado expressar os valores 

calóricos sob um parâmetro que dá uma ideia maior de energia. 

P13: Isso mesmo! No caso dos alimentos mais é menos. 

P4: Pois é, ae quem vai dieta não iria comer nada. Pois veríamos que ele proporciona mais energia. 

Uma pessoa leiga não faria essa distinção. 

Professor: ótima observações pessoal. Muito bom. Podemos pensar também que para determinar a 

energia livre de Gibbs é mais laborioso do que a determinação da entalpia, que é feita por uma via 

calorimétrica. 

 



 
 

71 
 

Feitas elucidações em relação às diferenças entre Entalpia e energia livre de 

Gibbs, focamos na conceituação de sistemas acoplados, no próximo momento da 

aula. 

Momento 3: Como já elucidamos a interpretação energética de processos 

espontâneos e não espontâneos, discutimos nesse momento da aula como relacionar 

esses dois processos: 

Professor: Pessoal, vocês já ouviram falar de sistemas, reações ou processos acoplados. 

P3: São processos que são precursoras de outras. 

P10: Tipo, no clico de Krebs. 

Professor: Isso mesmo pessoal. Processos espontâneos podem impulsionar processos não 

espontâneo, pelo fluxo de energia livre de Gibbs entre eles. Como por exemplo, eu posso levantar um 

peso (processo não espontâneo) ligando esse peso por uma roldana a um outro objeto em queda. 

Como na Figura 10: 

 

Figura 10: Sistema físico de acoplamento. 
Fonte: Wikipédia. 

 

Professor: Pensado no metabolismo, a energia livre de Gibbs liberada na oxidação da Glicose, ela pode 
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se acoplar há algum tipo e processo não espontâneo para impulsioná-lo? 

P7: Produção de Glicogênio. 

P7: Ah, produção de ATP! 

P8: De onde vem esse ATP. 

Professor: ele é sintetizado a partir de moléculas que já existem, como o ADP e P. A energia liberada 

nas várias etapas do metabolismo da Glicose é usada para impulsionar a síntese de ATP, por meio de 

ADP e P, um processo que não é espontâneo. Logo, temos um sistema acoplado. 

 

Foram mostradas as principais etapas da glicólise e quantidade de moléculas 

de ATP sintetizadas em cada uma dessas etapas, por meio de reações acopladas 

com o processo gradativo de oxidação da glicose. Destacamos o papel do ATP como 

intermediador energético. Destacamos o papel dos carreadores de elétrons NAD e 

FAD, evidenciando o processo do metabolismo da glicose como uma série de reações 

de oxirredução. No momento seguinte direcionamos a discussão para os aspetos 

energéticos referentes à molécula de ATP.  

Momento 4: Os alunos foram solicitados a resolverem as questões 1, 2 e 3 do 

questionário disponível no Apêndice (I). Para responder as questões os alunos podiam 

trocar informações e debater sobre as repostas. O objetivo das três questões foi 

sondar como os professores compreendem ou relacionam o ATP com a energia 

necessária para manutenção do corpo humano. Após os alunos resolverem as 

questões. Discutimos a liberação da energia possibilitada pela molécula de ATP, sob 

uma interpretação de um processo. Dividimos o processo em duas etapas, como 

destacadas a seguir, e apresentadas nos slides: 

 

1) Clivagem das ligações químicas (processo endotérmico e endergônico): 

ATP→ ADP + P 

 

2) Solvatação das moléculas de ADP e P (processo exotérmico e exergônico): 

ADP + P + H2O→ ADP (aq) + P(aq) 
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3) Reação global: 

ATP + H2O→ ADP (aq) + P(aq) 

Com essa observação entendemos que os professores podem evitar 

explicações contraditórias, pautadas na liberação de energia de um processo em que 

ocorre a clivagem de uma ligação química, evitando também uma visão estoquista de 

energia na molécula de ATP. 

Momento 5: Por fim, discutimos a respeito do rendimento energético da 

respiração celular, evidenciando o aspecto dissipativo de energia nesse processo.  

Professor: O que vocês entendem por rendimento energético de um processo? 

P4: é a energia que eu consigo aproveitar. 

Professor: É por ae mesmo. O rendimento é uma razão entre a energia possibilitada e a energia que 

realmente vai ser usada para determinada atividade. Quem acha que o rendimento energético da 

respiração celular é 100%? Ou seja, toda variação de energia livre de Gibbs possível pela oxidação da 

glicose, vai ser usada para impulsionar a síntese de ATP, por meio e reações acopladas. 

P3:Não. Acho que um pouco menos. 

 

Discutimos uma maneira de calcular o rendimento da respiração celular, com 

base na razão entre o produto do número total de ATP sintetizado e o valor molar da 

variação da energia livre de Gibbs envolvida nesse processo, e a variação da energia 

livre de Gibbs decorrente da oxidação de um mol de glicose. Fizemos os cálculos, 

tendo em vista que a oxidação de 1 mol de glicose fornece energia (2840 KJ) para 

acoplar a síntese de 36 mols de ATP, processo que demanda uma quantidade de 

energia igual à 1098 KJ. Logo apenas 38 % dessa energia foi usada para sintetizar 

ATP. Questionamos sobre o que acontece com o resto da energia. 

P7: Foi transformada na forma de calor 

Professor: A energia foi conservada? 

P7: Parte foi usada para sintetizar ATP e outra foi liberada na forma de calor. 

Professor: Certo? 

Alunos: Sim! 
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O raciocínio apresentado para o cálculo do rendimento levou em conta o valor 

padrão da variação da energia livre de Gibbs. Foi questionado se dentro das células 

as condições também poderiam ser consideradas padrões. Alguns alunos sinalizaram 

que a temperatura dentro da célula é diferente. Posteriormente apresentamos a 

Equação 3, que permite calcular a variação de energia livre de Gibbs em condições 

fora das condições padrões. Solicitamos os alunos que respondessem as duas últimas 

questões do questionário (Apêndice I). Para fechar essa segunda parte, frisamos o 

aspecto dissipativo da energia na forma de calor (energia não utilizável), relacionamos 

a dissipação na forma de calor com o aumento da Entropia. Enfatizamos que todo 

processo que ocorre transformação e transferência de energia, ocorre acompanhado 

não somente da conservação da Energia, mas também da dissipação na forma de 

calor, de maneira que a Entropia seja aumentada, já que calor é uma forma de 

transferir energia de maneira aleatória ou dispersa, ao contrário de trabalho que se 

relaciona ao fluxo de energia de maneira orientada (ATKINS e JONES, 2012). Na 

última parte salientaremos o fluxo de calor e trabalho decorrentes da atividade física. 

Os alunos também foram solicitados a responderem um questionário (Apêndice J) em 

casa, relacionado com os conteúdos abordados nessa seção. 

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados descritos durante o período de aplicação do curso de 

curta duração foi feita sob a perspectiva da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo (AC) é usada para a evidenciação de núcleos de sentido, 

por meio de técnicas prescritivas de sistematização e organização textuais de gêneros 

diversos (FERREIRA e LOGUECIO, 2014). Devido à capacidade de exploração 

interpretativa de documentos de naturezas diversas, essa ferramenta analítica 

constitui uma eminente estratégia de aporte interpretativo no ensino de ciências, como 

salientado por Ferreira e Loguecio (2014). Por meio da AC podemos utilizar recursos 

estatísticos e softwares de apoio para aferirmos indicadores de frequências de 

palavras com determinado sentido em um texto, constituindo dessa forma, uma 

estratégia útil na análise quantitativa. Essa ferramenta também permite que sejam 

feitas análises de cunho mais subjetivo, ao contrário da análise quantitativa, de forma 
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a propiciar categorizações baseadas na derivação de sentidos extraídos do texto 

analisado por meio de inferências interpretativas, logo ela também é útil em pesquisas 

de caráter qualitativo (FERREIRA e LOGUECIO, 2014). Como em nossa pesquisa 

utilizaremos textos de naturezas diversas, buscando uma interpretação ora qualitativa 

ora quantitativa, entendemos que as características analíticas da AC se adéquam às 

nossas necessidades para a análise dos dados gerados nessa pesquisa. 

De acordo com Bardin (2011), a organização da AC ocorre em torno de três 

eixos cronológicos, a saber; i) pré-análise, ii) exploração do material, iii) tratamento 

dos resultados, sua inferência e interpretação. A pré-análise dos resultados consiste 

em uma organização prévia, com características operacionais visando uma 

sistematização das ideias iniciais, de forma a traçar um plano de análise para as 

etapas seguintes. O segundo eixo de organização da análise conteúdo inicia-se a 

partir de uma leitura flutuante do corpus do material, visando adquirir impressões 

superficiais emergentes dos textos.  Posteriormente, inicia-se a exploração de fato do 

material. Nessa etapa, é necessário observar com mais rigor e minúcia as nuances 

do corpus textual, de modo que se identifiquem possíveis ideias emergentes do texto 

analisado. Com base nessas ideias emergentes, cria-se outro texto (metatexto), em 

que expressamos e organizamos as principais ideias obtidas do texto gerador. Os 

dados brutos obtidos do texto gerado a partir do corpus dos textos analisados são 

submetidos posteriormente a um tratamento de dados, que pode envolver ferramentas 

estatísticas ou não, buscando obter padrões que permitam inferências e criação de 

categorias, para posteriormente serem discutidas e comparadas com base na 

literatura pertinente de acordo com os objetivos prévios da pesquisa. Utilizaremos os 

aspectos gerais dos três eixos cronológicos propostos por Bardin (2001), para analisar 

todos os resultados gerados na pesquisa, a partir das diferentes ferramentas usadas 

na descrição dos resultados: transcrição das falas dos áudios gravados, diário de 

campo, conversas informais com os alunos e atividades produzidas no decorrer do 

curso.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1 QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

Começaremos a discussão dos resultados a partir das questões do bloco 1 do 

questionário 1 (Apêndice H). Ressaltamos que apesar de nossa amostra possuir 

menos que 100 participantes, expressamos os dados em percentagem para facilitar 

comparações entre respostas e perspectivas distintas entre professores de Biologia e 

Química. Tendo em vista que o número de participantes nesses dois grupos distinto 

expressar os resultados em valores absolutos poderia dificultar eventuais 

comparações entre as respostas de professores de Química e Biologia. 

Primeiramente fizemos uma triagem com base na área de formação dos 

professores, sendo que 40% dos participantes possui formação em Química, 46,4% 

em Biologia 13,6% em outras áreas (sendo um graduado em farmácia e outro em 

gestão ambiental). Quanto às disciplinas ministradas, os professores lecionam 

majoritariamente nas respectivas áreas de formação, com exceção de uma professora 

com formação em Farmácia, que já lecionou as disciplinas de Biologia e Química. 77% 

dos professores já lecionaram no Ensino Médio e fundamental. Sendo que 15% dos 

professores atuaram somente no nível médio de ensino com porcentagem igual para 

professores que atuaram somente no nível fundamental. Apenas um professor afirmou 

ter experiência no nível superior de ensino. A frequência de professores atuantes no 

nível médio de ensino é de 66% entre os professores de Biologia. No universo dos 

professores de Química, todos afirmaram ter experiência docente no nível médio de 

ensino, sendo que apenas um professor entre os cinco de Química, disse ter 

experiência apenas no nível médio de ensino. Em relação ao nível fundamental, a 

frequência no universo de professores de química é de 80%, contra 83% de 

professores de Biologia nesse nível de ensino. O tempo médio de experiência docente 

é de aproximadamente quatro anos entre os professores química e aproximadamente 

oito e meio entre os professores de Biologia. Com base nesses dados, podemos 

perceber que os professores com formação em Química são mais atuantes no Ensino 

Médio do que os professores de Biologia, que tem uma maior atuação no Ensino 

Fundamental. Como os participantes da pesquisa não discriminaram o tempo de 

docência de acordo com o nível de ensino em que atuam, presumimos que o maior 

tempo de atuação dos professores de Biologia, ocorreu no nível em que eles 
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apresentam maior frequência de atuação, o Ensino Fundamental. Logo, os 

professores de Biologia podem estar mais habituados ao contexto de Ensino 

Fundamental, apresentando, portanto, repostas compatíveis com esse nível de 

Ensino. 

Quando perguntados se já trabalharam de maneira integrada as disciplinas de 

Química, Física e Biologia, 54% dos participantes afirmaram já ter trabalhado de 

maneira integrada as três disciplinas. A Figura 11 mostra a distribuição percentual dos 

principais contextos integradores apontados pelos professores que afirmaram ter 

trabalhado sob essa perspectiva. 

 

Figura 11: Contextos usados pelos professores como possibilidades de integração entre química, 
Física e Biologia. 

Fonte: Autor 

 

A proposição de atividades integradas entre as ciências da natureza foi mais 

frequente entre os professores de Biologia, sendo que 71% dos professores que 

afirmaram já ter desenvolvido esse tipo de propostas, são professores de Biologia. A 

interpretação desse resultado pode ser avaliada conjuntamente com os percentuais 

mostrados na Figura 11. De maneira que o contexto mais apontado pelos professores 

como contexto integrador, foi a abordagem de processos relacionados ao 

metabolismo e alimentação, que tradicionalmente são tratados dentro da Biologia. 

Para que se tenha uma abordagem mais aprofundada cientificamente desses 

processos é necessário que sejam abordados conceitos Químicos e Físicos, talvez 

por isso os professores de Biologia apontaram esse contexto como o mais utilizado 

para uma integração entre os três limites disciplinares. 
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Feira de ciências
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No universo dos 46% dos professores que afirmaram nunca ter trabalho com 

propostas integradas temos as seguintes justificativas para tal, expressas na Figura 

16. 

 

Figura 12: Justificativa dos professores que não utilizaram propostas integradas. 
Fonte: Autor. 

 

Apesar da metade dos professores não especificarem o motivo de não 

trabalharem propostas integradas entre as Ciências da Natureza, é notável que as 

outras três justificativas podem ser enquadradas em uma única categoria de respostas 

com base no conteúdo comum expresso em cada uma delas. As três justificativas 

sinalizam para uma tendência disciplinar e compartimentalizada das Ciências, como 

discutimos na seção 3.3 desse trabalho e apontada por Fazenda (1997) como uma 

característica fixada na prática institucionalizada do ensino. Elas vão ao encontro de 

um desinteresse ou até possível falta de conhecimento da importância de abordagens 

de ensino que aproximem os limites disciplinares das Ciências da Natureza. Essa 

tendência pode ser acusada nos trechos sublinhados extraídos das justificativas 

escritas por alguns professores: 

Não, por falta de iniciativa de alguns dos professores de uma dessas áreas 

em criar um projeto integrado e colocá-lo em prática. (P3) 

Não, pois a instituição não aborda os conteúdos dessa maneira. Em alguns 
momentos há essa integração, mas apenas em determinados conteúdos, 
muito específicos. (P4) 

Não. Acredito que estamos tão acostumados a trabalhar os conteúdos de 
forma separada que não pensamos em nenhuma abordagem integral. (P5) 
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Em relação às disciplinas constituintes da formação acadêmica dos 

participantes que mais trabalharam o conceito de energia, as respostas foram diversas 

e confirmaram a característica dessa temática com um ponto central em diversas 

disciplinas. A Figura 13 expressa as principais disciplinas em que a temática foi 

bastante abordada, segundo professores de química. 

 

Figura 13: Principais disciplinas apontadas pelos professores com formação em química, em que a 
temática energia foi tratada. 

Fonte: Autores. 
 

É predominante a abordagem do conceito de energia dentro da disciplina de 

Fisico-Química durante a formação em Química. Logo, é plausível considerar que 

muito do que se discutiu e se aprendeu em relação ao conceito de energia, pode ter 

sido construído na disciplina de Físico Química. Em relação ao contexto dos principais 

livros de Química Geral usados na graduação, baseado no trabalho de Silva Júnior 

(2010), não identificamos propostas que contemplam uma abordagem integrada entre 

as ciências da natureza. Sublinhamos esse esboço superficial e incipiente da relação 

entre as disciplinas expressas na Figura 19 com estudos relativos  aos conteúdos dos 

respectivos livros didáticos, sob a justificativa do apontamento feito por Wuo (2000), 

que afirma que o livro didático é reconhecido pela maioria dos docentes como 

importante instrumento de auxílio na organização dos conteúdos, além de auxiliar a 

aprofundar e rever os conceitos estudados. Logo, a forma e as perspectivas como os 

livros didáticos usados na graduação dos professores propõem o conceito de energia, 

pode influenciar diretamente em diferentes aspectos na construção e possibilidades 

de como os professores trabalham essa temática em suas aulas. Apresentaremos 
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agora os resultados do segundo bloco de questões do questionário prévio. Pela 

semelhança nos comandos das questões analisaremos sequencialmente as questões 

4 e 8 do questionário (Apêndice H). Em relação ao conceito de energia, observamos 

uma predominância de concepções relacionadas com a capacidade de gerar ação ou 

movimento, energia como calor ou movimento de partículas submicroscópicas, visão 

utilitária de energia ou força propulsora necessária para realização de algum 

processo, e materialização de energia, como passível de estocagem. A seguir 

destacamos alguns trechos das respostas dos professores, como forma de identificar 

respectivamente cada categoria supracitada: 

“O conceito está relacionado com a capacidade de produção, 

ação/movimento e pode ser aplicado em vários conteúdos.” (P1 - Concepção 

de energia como capacidade de gerar movimento). 

“É aquilo capaz de gerar um trabalho, um movimento em outro corpo.” (P9- 

concepção de energia como capacidade de gerar movimento). 

 “(...) ela é a capacidade de realizar qualquer tipo de trabalho.” (P6 - 

Concepção de energia como capacidade de gerar movimento). 

 “(...) ela está relacionada à quantidade de calor, movimento das moléculas, 

fluxo de elétrons...” (P4 - Concepção de energia relacionada a calor ou 

movimento de partículas submicroscópicos). 

“Unidade necessária para desempenho de funções, uma força propulsora.” 

(P6 - Visão utilitária de energia). 

“Na biologia energia está em forma de ATP.” (P10 - Materialização da 

energia). 

Essas concepções vão ao encontro de algumas concepções de alunos do 

Ensino Médio, já descritas na literatura, (DRIVER et al., 1994; PACCA e HENRIQUE, 

1994) corroborando para uma sobreposição de concepções alternativas entre alunos 

e professores. A ideia predominante de energia como capacidade de movimento, pode 

estar muito associada à maneira como esse conceito é enfatizado na Física durante 

o Ensino Médio, podendo influenciar a construção do conceito durante toda formação 

acadêmica. Alguns participantes dessa pesquisa ainda complementaram suas 

respostas de modo a sinalizar para uma caracterização de energia dentro de limites 

disciplinares: 

(...) na química para que as reações aconteçam é necessária uma energia, 
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assim como na biologia ao pensar nos processos metabólicos. Já na física, 

este conceito está relacionado com a capacidade de realizar trabalho. (P1) 

Além das energias “físicas”: elétrica, solar, eólica, nuclear; conheço as 

energias “químicas” provindas de NADH e ATP. (P6) 

 

Essa tendência de modular o conceito de energia de acordo com a disciplina 

em que o conceito é tratado converge para as evidencias mostradas por Optiz et al., 

(2017), em estudos com alunos no nível médio de ensino. Outro ponto que vale 

ressaltar é que em nenhuma das respostas dos professores foi observado, mesmo 

que implicitamente, algum aspecto referente à conservação e a dissipação da energia. 

Pelo contrário, a ideia de criadouro de energia em contraste à sua conservação, pode 

ser evidenciada na proposição a seguir: 

“(...) podemos pensar na energia que um organismo é capaz de adquirir, gerar 

e utilizar (...)” (P7) 

 

Em relação às concepções acerca de calor, trabalho e energia, encontramos 

uma emergência mais homogênea desses conceitos expressos nas respostas dos 

professores. A maioria dos professores pesquisados concebe calor como uma forma 

de energia relacionada a movimentos moleculares e como forma de energia produzida 

principalmente em reações químicas. Por outro lado, eles não propõem trabalho como 

uma forma de energia e sim como uma consequência ou efeito da utilização da 

energia. A concepção de trabalho também foi relacionada com o deslocamento de 

massas. Quanto à energia interna, foram apresentadas diversas repostas 

relacionadas principalmente à capacidade de formação de novas substâncias e a 

soma de todas as energias do sistema. Ressaltamos que não identificamos a inter-

relação entre trabalho, calor e energia interna em nenhuma das respostas, correlação 

recorrentemente feita em cursos de graduação em Química, principalmente na 

proposição matemática da primeira lei da termodinâmica. A seguir algumas repostas 

que evidenciam os aspectos que destacamos: 

“Calor é a energia que está sendo produzida ou liberada no sistema. Trabalho 

é a relação entre força e deslocamento. Energia interna é a soma de todas 

energias contidas no sistema.” (P1) 

 “Trabalho é a movimentação das massas utilizando energia. Calor é o 

movimento de elétrons ao redor dos átomos em pequena escala, ou em 
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grande escala, a matéria em movimento pode gerar calor.” (P7) 

“Trabalho é a ação gerada pelo uso de energia. Calor energia produzida pela 

agitação de moléculas. Energia interna que se transforma em outros tipos de 

energia.” (PB11) 

 

Na fala do professor P7 podemos inferir que ele menciona o aspecto dissipativo 

da energia, quando afirma que o movimento da matéria pode gerar calor. Notamos 

em outras respostas, principalmente de professores de Biologia, uma dificuldade em 

definir energia interna. Esse conceito é muito estudado dentro do contexto da Físico 

química, no estudo dos gases, e pouco discutido no ensino de Biologia.  Esse revés 

também pode estar ligado à dificuldade apontada por Optiz et al., (2017), em 

relacionar a primeira lei da termodinâmica com o fluxo energético em sistemas 

biológicos, já que a conservação da energia que trata a primeira lei é muitas vezes 

expressa com base na variação nula da energia interna de um sistema isolado. Pela 

análise das respostas dos professores é plausível a comparação da forma como os 

professores expressaram esses conceitos, com algumas concepções de alunos, 

destacadas na literatura (DRIVER et al., 1994; Optiz et al., 2017; PACCA e 

HENRIQUE, 1994). 

Em relação à questão 7 do questionário (Apêndice), cerca de 77% dos 

professores sinalizaram que apesar do conceito de energia ser tratado de maneira 

diferente na Química, Física e Biologia, a sua base conceitual é a mesma, 

independente do domínio disciplinar. Existindo, portanto, formas de energia diferentes 

que podem ser tratadas de maneiras peculiares dependendo da disciplina em que o 

conceito é abordado. Porém, todas são explicadas sob um mesmo embasamento 

teórico. Essa visão da maioria dos professores pode ser explorada e usada para 

favorecer uma abordagem integrada ou interdisciplinar entre as ciências da natureza, 

como salientado por Morais (2015).  

No tocante ao conceito de caloria, tratado na questão 9, observamos uma 

predominância de concepções relacionadas à visão substancialista dessa grandeza e 

como algo passível de ser estocada. A seguir destacamos alguns trechos das 

respostas dos alunos, como forma de ilustrar essa concepção. 

“Caloria é a quantidade em massa por determinado alimento ingerido” (P1) 

“Associo caloria a gordura dos alimentos” (P3). 
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“Energia (gordura) acumulada” (P 5). 

“É a energia contida nos alimentos” (P6) 

“Potencial energético contido num determinado alimento” (P9) 

“Energia acumulada, que para ser eliminada é necessário executar trabalho 

(P13) 

 

É notória a atribuição materialista de caloria nas proposições acima 

destacadas, que pode dificultar uma interpretação do fluxo de energia no corpo 

humano como processo, como destacado por Chen et al., (2014). Durante a discussão 

da parte do curso relacionada com a alimentação faremos maiores explanações em 

relação a esse revés. Referente ao segundo item da questão, aproximadamente 85% 

dos professores não relacionaram a “queima” de calorias no corpo humano, como um 

processo de combustão literalmente. No entanto, apenas dois professores 

compararam os dois processos com base na presença do oxigênio, como destacado 

a seguir: 

Acho que não porque no meu ponto de vista combustão há liberação gás 

carbônico e água. Na atividade física o processo é sem presença de oxigênio 

(P2). 

 

Acho que podemos associar a uma reação com oxigênio sim, acho que ocorre 

no sangue (P3). 

 

Chen et al., (2014) destaca que há uma relação entre a interpretação de energia 

estocada nos nutrientes e a omissão do oxigênio nos processos metabólicos, de forma 

que a energia utilizada pelo organismo a partir da alimentação fosse proveniente 

exclusivamente dos nutrientes. Talvez essa visão espontaneamente concebida dos 

nutrientes como protagonistas do metabolismo energético, ocorra, pois, o influxo de 

oxigênio para o organismo acontece de forma involuntária, diferentemente da 

alimentação. Quando solicitados a estabelecerem relações causais entre a prática 

esportiva e a perda de peso, a maior parte dos professores conectou a perda de peso 

e atividade física, por meio da diminuição da gordura usada para produzir energia 

utilizável na atividade física. No entanto, não foram mencionados nenhum aspecto 

correlato ao metabolismo e intermediários energéticos como o ATP, molécula 
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fundamental para a ignição da contração muscular imprescindível na atividade física. 

Uma característica relevante em algumas asserções foi o uso de expressões como: 

“massa gorda”, “massa magra”, e hipertrofia e inflamação muscular. Termos comuns 

no jargão de praticantes de atividades físicas. A emergência dessas expressões no 

texto nos fez inferir que possivelmente haveria algum praticante regular de atividades 

físicas. Essa impressão foi confirmada em conversas com os participantes durante o 

desenvolvimento do curso de curta duração. 

A respeito da capacidade dos professores em identificar os aspectos inerentes 

à energia, os quais se refere Optiz et al., (2017), observamos que das quinze 

situações/processos apresentadas aos professores no questionário, o aspecto de 

conservação da energia foi pouco identificado pelos professores, apresentando uma 

frequência média em 6,6% das situações. Uma frequência relativamente baixa, tendo 

em vista que em todas as situações/processos descritos, a energia é conservada. 

Quando analisamos a questão dentro do universo dos professores de Biologia, essa 

frequência cai para 1,9% contra 12,2 % entre os professores de Química, conforme 

mostrado na Figura 14. 

 

Figura 14: Frequência de identificação de processos em que a energia foi conservada. 
Fonte: Autores 

 
Essa informação também corrobora com o revés observado em outros estudos, 

a respeito da dificuldade em compreender a primeira lei da termodinâmica no âmbito 

disciplinar da Biologia (OPTIZ et al., 2017). Por outro lado, o aspecto dissipativo 

(Figura 15) é reconhecido com uma frequência média de 24,6%, sendo 18,8% e 29,5% 

no universo dos professores de Química e Biologia, respectivamente. 
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Figura 15: Frequência de identificação de processos em que a energia foi dissipada. 
Fonte: Autores 

 

A dissipação da energia foi reconhecida praticamente me todos os casos que 

envolvem, processos que ficam evidentes o desprendimento de calor e a presença do 

atrito, como por exemplo: Bolinha de ping pong quicando no chão até parar; jogador 

de futebol deslizando na grama e água sendo aquecida no chuveiro. No entanto, eles 

não reconheceram esse aspecto no fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos da 

cadeia alimentar, situação em que o desprendimento de calor não é óbvio. Nota-se 

também, que todas essas situações foram reconhecidas pelos professores como 

pertinentes ao domínio da Física, evidenciando mais uma vez a possível compreensão 

disciplinar dos aspectos energéticos, de forma que, tanto os aspectos conservativos 

quanto dissipativos, são pouco reconhecidos em situações identificadas pelos 

próprios professores como pertencentes aos domínios disciplinares da Biologia e 

Química. Com relação à transferência e transformação de energia, os participantes 

não apresentaram dificuldades em reconhecer esses aspectos nas situações 

propostas no questionário. Quando questionados sobre a espontaneidade dos 

processos, o dado mais relevante foi que nenhum professor identificou a energia livre 

de Gibbs como parâmetro de espontaneidade. Evidenciando a dificuldade na 

compreensão desse conceito, como destacado por Carson e Watson, (2002). A 

Entalpia foi o parâmetro de espontaneidade mais recorrente nas respostas, 

principalmente entre os professores de Química. Talvez devido à abordagem 

recorrentemente tratada em materiais didáticos que generalizaram as reações 

exotérmicas como espontâneas, reforçando dessa maneira, a variação de Entalpia do 

sistema como parâmetro de espontaneidade, omitindo as contribuições entrópicas e, 

portanto, a variação de energia livre de Gibbs do sistema. 
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Com base na análise dos dados obtidos pelo questionário prévio foi possível 

inventariar algumas questões relevantes em nosso universo amostral. É notável que 

muitos dos dados obtidos nesse estudo são compatíveis com estudos anteriores 

relacionados ao Ensino Médio (DRIVER et al., 1994; PACCA e HENRIQUE, 1994; 

Carson e Watson, 2002; Optiz et al., 2017). Os resultados mostrados apontam para a 

alegação de Millar (2005), que uma abordagem mais sólida dos aspectos energéticos 

na educação básica, passa pela melhoria da formação inicial e continuada dos 

professores de ciências. Entendemos que há uma necessidade emergente de novas 

propostas de ensino alicerçadas em uma abordagem energética contextualizada e 

integrada entre as ciências, evitando diferenciações disciplinares e colaborando com 

uma melhor compreensão desses conceitos em acordo com as Leis da 

Termodinâmica. 

Nas próximas subseções discutiremos os resultados obtidos após análise dos 

dados coletados nas duas primeiras partes do curso, buscando identificar se a 

aplicação do curso pode ter colaborado com a redução das principais vicissitudes 

indicadas pelo questionário prévio. 

 

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA PRIMEIRA 

PARTE DO CURSO 

Os resultados aqui apresentados e discutidos foram decorrentes da análise de 

conteúdo das falas transcritas nos três momentos referentes à primeira etapa do 

curso. A natureza dos dados gerados propiciou uma análise com características mais 

qualitativas, diferentemente dos traços marcantemente quantitativos explícitos nos 

resultados do questionário prévio. Além disso, notamos uma baixa participação dos 

alunos nessa etapa inicial, que reduz bastante o universo amostral para uma 

interpretação estatística adequada. As relações discursivas dialógicas presentes na 

etapa inicial do curso foram transcritas, gerando textos escritos. No entanto, a 

natureza de um texto escrito a partir de uma transcrição de falas é bem diferente de 

um texto escrito diretamente pelo emissor. Dessa forma, mesmo que focalizamos 

nossa análise, por questões práticas, no corpus de um texto transcrito, temos que 

considerar a natureza do texto que o originou, ou seja, o discurso oral. A partir das 

falas transcritas notamos iminentemente três parâmetros passíveis de análise: i) 
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concepção estoquista de energia; ii) tendência em se estabelecer conversões entre 

massa e energia; iii) compartimentalização disciplinar do conceito de energia e iiii) 

identificação dos aspectos de conservação, transformação, transferência e dissipação 

da energia nos processos envolvidos no contexto energético da alimentação.  

Notamos uma forte visão de energia estocada, categoria descrita por Drive et 

al., (1994). A visão de energia estocada presente nas falas dos alunos pode gerar 

prejuízos na compreensão da formação de ligações químicas com um abaixamento 

energético e a clivagem das mesmas como um processo de aumento energético do 

sistema. Pensando em energia estocada em uma ligação química, seria natural 

atribuir uma proposição de liberação de energia quando a ligação é clivada, já que a 

energia estava estocada na ligação. No entanto, o inverso é o que ocorre. O processo 

de clivagem de uma ligação química demanda energia, sendo, portanto, endergônico. 

Essa visão de energia estocada é favorecida e aceitável em enunciados do dia a dia, 

como dizer que determinado alimento é muito energético. No entanto, essa visão 

transcende o limite do senso comum, se transpondo para a interpretação de 

processos científicos como o fluxo de energia no corpo humano, intermediados por 

moléculas de ATP. A concepção de energia estocada também permite um diálogo 

com outra interpretação identificada nas falas transcritas, a inter conversão de matéria 

e energia. Existe uma relação massa e energia, como apontado por Chen et al., 

(2014), mas não uma relação de Inter conversão, relação essa que é comum nos 

processos de reações nucleares. A relação reportada por Chen et al., (2014) se refere 

ao intermédio da matéria nos processos em que ocorrem o fluxo de energia, por 

exemplo, na oxidação dos nutrientes, seja em um calorímetro ou no metabolismo. Sob 

esse prisma, o fluxo de energia ocorre via transformações de moléculas reduzidas 

(nutrientes) até moléculas oxidadas (produtos metabólicos e de combustão). O 

processo de transformação dessas moléculas ocorre via um abaixamento energético, 

decorrente da formação de ligações químicas mais estáveis, sendo responsáveis pelo 

fluxo de energia que impulsiona processos endergônicos, como a síntese do ATP, um 

outro exemplo de processo de trânsito energético proporcionado pela intermediação 

da matéria. Mesmo que na atividade desenvolvida no momento 3 dessa parte do 

trabalho analisada, tentamos favorecer essa visão do fluxo de energia como um 

processo intermediado pela matéria, em que o oxigênio desempenha um papel 



 
 

88 
 

fundamental, notamos que a visão estoquista de energia ainda persistiu, sendo 

identificada em falas que se referem ao ATP como molécula portadora de energia. 

Notamos indícios de compartimentalização ou modulação disciplinar do 

conceito de energia (Araújo e Nonenmacher, 2009; Optiz et al., 2017), na fala de um 

aluno, quando explica a situação sob um ponto de vista da química, utilizando o termo 

“quimicamente falando...”. Dentro do contexto dessa fala, esse termo pode ser 

interpretado como um artifício limitador, ficando implicitamente entendido que no 

compartimento da Química as “coisas” funcionam de tal forma, ou a energia se 

manifesta de tal forma, não garantindo que sob o prisma de outra disciplina o mesmo 

ocorreria. Um comportamento observado durante o desenvolvimento da primeira 

etapa do curso e anotado no diário de campo foi a baixa participação dos professores 

de Química, talvez devido a insegurança de manifestarem suas opiniões relacionadas 

a um contexto tradicionalmente mais enfatizado na Biologia, a alimentação. 

Em algumas falas foi possível observar que os participantes não apresentavam 

dificuldades em identificar o aspecto dissipativo da energia, como mostrado pelo 

questionário prévio. Sobre a conservação da energia notamos uma dificuldade dos 

alunos em estabelecerem um parâmetro espacial no qual a energia se conserva. Pelo 

comportamento dos alunos durante as discussões das transformações de energia 

dentro do calorímetro, percebemos que a dúvida sobre a conservação da energia, era 

a qual região se referia quando perguntados se a energia era conservada. Se ela se 

é conservada dentro do sistema, do lado de fora do sistema ou na soma das duas 

regiões. Esse revés foi notavelmente contornado quando pontuamos adequadamente 

os conceitos de vizinhança, universo e sistemas abertos, fechados e isolados. Feitas 

essas considerações conceituais, foi explicitamente perceptível que a maior parte dos 

alunos compreendeu que a energia se conserva em um âmbito universal.  

 

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA SEGUNDA 

PARTE DO CURSO. 

A segunda seção do trabalho permitiu uma coleta substancial de dados, tanto 

na forma dos discursos extraídos dos áudios, como a proporcionada pelos 

questionários. Dessa forma, concentraremos nossa análise mais nos dados gerados 

pelos questionários, pois compreendemos que na forma escrita os alunos podem se 
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sentir menos pressionados, de maneira a possibilitar que expressem suas ideias mais 

livremente. No entanto, destacamos alguns pontos relevantes emergentes do 

conteúdo gravado em áudio. É notório no teor de muitas falas, matizes de uma 

compreensão disciplinar de determinados processos. Como por exemplo, em uma das 

falas de P8 e P3 que dizem: 

Fisicamente falando, se fosse alguém da física explicando, ele explicaria com 
base na gravidade e não pelo abaixamento de energia (P8). 

...se eu pensar no caráter biológico e bioquímico envolvido nesses processos 
intermediários, eu não saberia dizer se seriam espontâneos (P3). 

 

Nas duas falas podemos notar a presença de expressões (sublinhadas nas 

falas), que condicionam disciplinarmente o contexto das explicações. Confirmando 

uma tendência em modular o entendimento dos processos energéticos em âmbitos 

disciplinares, como se existissem “energias” diferentes em cada disciplina, como 

salientado por Optiz et al., (2017). A discriminação da interpretação das manifestações 

da energia em âmbitos disciplinares distintos pode dificultar uma compreensão 

universal das Leis da Termodinâmica que regem as transformações da energia, 

dificultando uma relação positiva entre aproximação dos limites disciplinares e 

abordagem sólida de conceitos integradores, de acordo com a hipótese mostrada na 

Figura 3. Além disso, a compreensão disciplinar evidenciada nas falas muitas vezes 

vem acompanhada de um entendimento diferenciado também de outros processos, 

como destacado no trecho a seguir: 

Em uma reação química você tem que ter um mínimo de energia para 
acontecer, e dentro do organismo como essas reações acontecem? (P8) 

 

Na fala destacada fica implicitamente entendido que uma mesma reação 

química apresenta diferentes interpretações dependendo do contexto que ela ocorre. 

Martins (2012) destaca que é comum discriminar também as características das 

biomoléculas, somente por elas estarem presentes em organismos vivos. Apesar de 

que na fala destacada não há referência explicita a uma determinada molécula, 

existem traços de uma interpretação distinta entre uma mesma reação ocorrendo in 

vivo e in vitro. O primeiro termo sublinhado na fala, da ideia de condicionamento em 

um ambiente fora de um organismo, ao passo que o segundo termo sublinhado, 

condicionada o mesmo processo a um contexto dentro de um organismo vivo. A ideia 
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de diferenciação do processo nas duas condições estabelecidas na fala foi 

evidenciada com o próprio questionamento proposto pelo aluno. Ainda em relação a 

possível compartimentalização disciplinar, notamos uma participação relativamente 

maior dos professores de Química nos diálogos estabelecidos em sala de aula. Uma 

explicação hipotética para esse dado observado, é que nessa seção, a energia livre 

de Gibbs, conceito tradicionalmente tratado na Química, foi muito discutido, portanto 

os professores de Química provavelmente ficaram mais seguros em expressarem 

suas ideias. À medida que o desenvolvimento da aula foi abarcando discussões 

relativas ao metabolismo mais especificamente, tema tradicionalmente abordado na 

Biologia, a participação dos professores de Biologia foi aumentando 

progressivamente. Essa polarização notada na aula vai ao encontro da proposta de 

Gebara (2009), de que a segurança do professor em relação a determinado conceito 

é um fator que influência o tipo de abordagem escolhida por ele em suas aulas. De 

modo que, professores inseguros conceitualmente em relação a determinados temas, 

mesmo que cientes dos benefícios de uma abordagem dialógica acabam escolhendo 

uma aula mais expositiva e tradicional, de maneira a evitar questionamentos dos 

alunos, os quais ele possivelmente não seria capaz de discutir A partir disso, 

entendemos que propostas de ensino que abarquem múltiplas disciplinas, requerem 

uma visão integrada entre as disciplinas por parte dos professores, como almejado 

por nosso curso. Em decorrência da perspectiva dialógica presente no curso, notamos 

a possibilidade de gerar hipóteses muito ricas e consistentes para explicações que 

não foram identificadas na literatura. Uma dessas hipóteses foi a explicação dos 

alunos em relação à Entalpia ser usada como grandeza para expressar o valor 

energético dos alimentos em detrimento a energia livre de Gibbs, que funcionalmente 

seria a escolha mais adequada. Durante o planejamento dessa parte do curso, 

buscamos em diversas fontes uma boa explicação para essa escolha da Entalpia, 

além de busca na literatura, conversamos com dois professores de Nutrição e um de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, que não souberam explicar a escolha da Entalpia 

e não da energia livre de Gibbs como grandeza para expressar os valores energéticos 

dos alimentos nos rótulos. Além dessa hipótese proposta pelos alunos, destacamos 

alguns questionamentos inusitados emergentes no desenvolvimento dessa seção 

analisada. Um dos participantes em conversa informal me questionou sobre a 

possibilidade de usarmos pílulas de ATP em nossa alimentação, já que todo processo 
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do metabolismo energético é intermediado por essa molécula. Além disso, durante a 

aula um aluno fez menção aos processos de combustão espontâneos de organismos 

vivos. Como não abarcamos hipóteses para responder esses dois questionamentos 

durante o curso, compilamos esses questionamentos e outros semelhantes, como 

questões que foram contempladas no conteúdo do Livro que produzimos. 

No que se refere ao questionário 2 (Apêndice I), obtivemos como resultado 

principal, a capacidade dos alunos compreenderem a liberação de energia envolvida 

na dissociação da molécula de ATP em ADP e fosfato, em meio aquoso, como um 

processo, que pode ser entendido como a soma de duas etapas, uma endergônica 

(clivagem da ligação ADP-P) e solvatação do ADP e P em água, processo 

suficientemente exergônico para compensar o saldo energético positivo da clivagem 

das ligações ADP-P. Aproximadamente 91% dos alunos apresentaram respostas com 

teores semelhantes ao descrito acima, como representado em uma das explicações 

expressas por um dos alunos: 

 

Figura 16: Explicação proposta por um aluno em relação a liberação de energia no processo de 
hidrólise do ATP. 
Fonte: Autores. 

 

Como essa questão foi proposta antes das discussões da hidrólise do ATP 

como um processo, compreendemos que esse resultado pode evidenciar uma 

mudança de entendimento dos participantes, em função da atividade desenvolvida no 
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momento 3 da primeira etapa do curso. Já que a visão de energia liberada decorrente 

da “quebra” de ligações químicas, que supostamente se apresentaria como esperada, 

baseado nos resultados de Martins (2012), foi refutada anteriormente na seção inicial 

do curso. No entanto, não temos condições de afirmar com certeza que o resultado 

observado ocorreu de fato em função do curso. A compreensão adequada dos 

aspectos energéticos na hidrólise do ATP, pode contribuir para uma desconstrução 

da concepção de características distintas entre reações químicas in vitro e in vivo, já 

que a explicação da hidrólise do ATP não é modulada por nenhuma condição restrita 

ao ambiente celular. Logo, esse entendimento correto também pode contribuir 

indiretamente para uma homogeneidade do entendimento de reações químicas, 

sejam em ambientes in vivo ou in vitro, aproximando dessa forma, o limite disciplinar 

conceitual da Química e Biologia. 
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7. CONTRIBUIÇÕES DO CURSO 

Com base nas análises dos dados gerados, bem como das fichas de avaliação 

do curso feita pelos participantes do curso, notamos que a proposta contribui 

principalmente para aproximar os limites disciplinares das ciências naturais. Cerca de 

80% dos professores classificaram a proposta como integradora entre os limites das 

ciências da natureza. Os 20% restante classificaram o curso como interdisciplinar. 

Quanto a compatibilidade ou transposição da proposta para uso no Ensino Médio, 

todos os professores afirmaram que usariam a proposta no Ensino Médio, porém com 

algumas ressalvas, como o uso de uma linguagem menos técnica. A parte relacionada 

com a atividade física foi a mais destacada pelos professores. Segundo alguns 

participantes, os aspectos relacionados com a fisiologia do exercício são mais 

tangíveis no contexto do Ensino Médio e mais atrativos para discutir com os alunos, 

trazendo sentido para aspectos cotidianos dos educandos, corroborando com a 

proposta de Barreto (2012), que afirma que abordagens de ensino relativas ao corpo 

humano naturalmente despertam um interesse maior nos educandos. Dessa forma 

compreendemos que o curso pode ter contribuído para uma compreensão 

fenomenológica dos aspectos energéticos quando estudados em um âmbito mais 

concreto como o corpo humano, diminuindo o elevado grau de abstração envolvido 

com a temática energia, como apontado por Carson e Watson (2004). Quando 

perguntados sobre as disciplinas envolvidas na proposta, os professores indicaram 

uma elevada gama disciplinar e conteúdos, como por exemplo: Fisiologia, Bioquímica 

e principalmente Nutrição. Curiosamente as disciplinas de Química, Física e Biologia, 

não foram mencionadas pelos participantes. Esse dado pode ser compreendido como 

um atributo de desfragmentação disciplinar propiciada pela proposta, tendo em vista 

que Fisiologia, Bioquímica e Nutrição, são Ciências que exigem um elevado grau de 

integração de disciplinas basais como as Ciências Naturais. A fala a seguir expressa 

o entendimento dessa integração disciplinar. 

“Conceitos químicos, físicos, matemáticos e biológicos foram todos 

interacionados, nos conteúdos discutidos. Possibilitou a percepção da 

amplitude e complexidade, chegando até discussões filosóficas” (P10) 

 

A maior parte dos professores/mestrandos indicaram que o curso contribuiu 

com esclarecimentos em relação a temática energia e as leis da termodinâmica fora 
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de um contexto meramente matemático, como orientado por Silva Júnior (2012). Ainda 

que as breves passagens que envolveram ferramentas matemáticas, constituírem o 

principal alvo de críticas e ressalvas indicadas pelos alunos, como atestado na fala a 

seguir: 

“Ajustaria as partes que envolvem cálculos mais aprofundados, pois não é 

um conteúdo tratado no ensino médio” (P8) 

 

Outro aspecto destacado pelos professores foi a necessidade de dominar 

bastantes conteúdos para uma boa execução de propostas integradoras entre as 

Ciências, indo ao encontro da proposta de Gebara (2009), que ressalta o papel do 

domínio de conteúdos como um aspecto importante, porém não suficiente, para 

abordagens de ensino diferenciadas. Justificando também a elaboração do nosso 

produto educacional, que busca subsidiar os professores da Educação Básica com 

aportes conceituais e didáticos para o desenvolvimento de estratégias de ensino 

balizadas pela integração entre os limites disciplinares das Ciências da Natureza. Em 

relação aos aspectos conceituais, apesar de não podermos afirmar com toda certeza 

que ocorreram mudanças nas estruturas de construção conceitual dos participantes 

em relação à temática energia, um dado de muito destaque foi o reconhecimento da 

energia livre de Gibbs ao longo do curso como parâmetro de espontaneidade dos 

processos. Tendo em vista que no questionário prévio, nenhum participante havia 

usado essa grandeza como parâmetro de espontaneidade, que fora sinalizado por 

72% dos professores no questionário 4 (Apêndice k), com uma frequência de 

reconhecimento em 40% dos processos apresentados aos alunos no mesmo 

questionário. Apesar de uma notável evolução em relação ao questionário prévio, o 

baixo valor da frequência de identificação da energia livre de Gibbs como parâmetro 

de espontaneidade, indica que os participantes ainda apresentam uma dificuldade em 

reconhecê-lo fora de processos que não são tratados no limite disciplinar da Química. 

Os alunos ainda enfatizaram que o curso ajudou na complementação de sua 

formação conceitual, como mostrado na fala a seguir: 

Levantar a discussão com tanto entusiasmo e paixão é fascinante agradeço 

a sorte de estar recebendo tanta informação que contribuiu para diminuir 

minhas “lacunas” da formação inicial (P8) 
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Em um auto avaliação da proposta, acredito que podemos melhorar o curso de 

curta duração principalmente no aspecto didático, de maneira a desenvolver uma 

transposição didática mais palatável para ser usado no contexto do Ensino Médio.  

Atestamos também que além do componente conceitual muito enfatizado em 

nossa proposta, o material poderia destacar mais aspectos atitudinais, principalmente 

nas seções relacionadas a alimentação e atividade física. Buscamos com a produção 

do Livro, contemplar esses aspectos, bem como todas discussões de temas 

emergentes do diálogo com os professores/mestrandos participantes do curso. 
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8. ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

A composição do produto didático iniciou-se sob a forma de seções integradas 

de revisão dos conceitos de energéticos que permeiam a alimentação, o metabolismo 

e a atividade física (Apêndice D). Inicialmente esse material subsidiou com aspectos 

conceituais o desenvolvimento do curso de curta duração. À medida que o curso foi 

sendo aplicadas, novas perspectivas foram emergindo a partir das dúvidas, críticas, 

propostas, questionamentos e sugestões dos professores. Assim, achamos adequado 

que alterações deveriam ser feitas no material físico disponibilizado como material de 

aporte, com o objetivo de atender as demandas manifestadas pelos professores 

durante a aplicação do curso de curta duração. Portanto, a construção do livro foi um 

processo continuamente iterado, em que ele influenciou o desenvolvimento do curso 

de curta duração e inevitavelmente foi influenciado por ele. A ponte de comunicação 

entre o livro e o curso de curta duração, foi o percurso didático condutor das atividades 

e ações desenvolvidas em sala de aula. Para a composição do livro levamos em conta 

algumas questões e temas proeminentes abordados pelos participantes durante o 

curso: Combustão espontânea, por que não alimentamos de ATP, papel das enzimas 

nos processos metabólicos e determinação das demandas energéticas durante 

determinada atividade física com base em experimentos de baixo custo. 

Consequentemente, o livro tem como objetivo trazer maiores esclarecimentos em 

relação às questões notoriamente emergentes no curso de curta duração. Sem dúvida 

um dos maiores desafios na produção do livro foi à necessidade de imersão em livros 

textos de Fisiologia, Fisiologia do Exercício, Biofísica, Bioquímica e Nutrição já que 

essas áreas utilizam como Ciências base a Física, Química e Biologia. 

Desenvolvemos o livro pensando nos professores de diversas áreas da ciência 

e níveis de ensino que buscam materiais que possam subsidia-los com propostas 

integradoras entre as Ciências Naturais. 

 

8.1 PERSPECTIVA E ESTRUTURA DO LIVRO 

O livro “As Transformações de energia no corpo humano, da alimentação a 

atividade física: uma proposta integradora dentro do ensino de ciências” além de 

propor uma aproximação entre as disciplinas Química, Física e Biologia, também 

busca trazer uma abordagem diferenciada para o tratamento do conceito de energia 



 
 

97 
 

e das leis da Termodinâmica no Ensino de Ciências. Levantamos questionamentos 

sobre a validade dessas leis fora do contexto em que ela foi criada. Saímos do âmbito 

tradicional do estudo gases para passarmos por processos que envolvem nutrientes 

e biomoléculas, discutimos aspectos relacionados ao metabolismo, à fisiologia do 

exercício e chegamos até questionar a utilização dessas leis no âmbito da formação 

da vida. Apontamos que a Termodinâmica e o fluxo de energia são utilizados nos 

contextos das ciências da informação e das artes. No escopo de todo o livro 

apresentamos e discutimos como o conceito de energia perpassa os limites 

disciplinares e como podemos usar esse conceito de forma a tornar mais fluido e 

comunicável os limites disciplinares das Ciências da Natureza. Utilizamos como 

artifício o fluxo de energia desde a alimentação até o mecanismo da contração 

muscular, enfatizando seus aspectos conservativos e dissipativos em concordância 

com as leis da Termodinâmica. No decorrer do texto buscamos estabelecer um 

diálogo com o leitor, de modo a responder questões e debater perspectivas 

conceituais que são notáveis e recorrentes em estudantes de ciências em diversos 

níveis, como sinalizado no curso de curta duração. O desfecho do livro apresenta três 

textos que instigam a refletir sobre as possibilidades da utilização da Termodinâmica 

além das fronteiras das Ciências Naturais e sua relação com as Ciências Sociais. 

O material é composto por quatro capítulos. O capítulo introdutório, 

denominado “Energia e Termodinâmica”, destaca a importância dos aspectos 

termodinâmicos que embasam as explicações relativas às transformações da energia 

no contexto proposto nos capítulos posteriores. 

Os três capítulos seguintes são relativos respectivamente à energia e 

alimentação, energia e metabolismo e energia e atividade física. Discutimos com base 

conceitual alicerçada na Termodinâmica, como ocorre o fluxo de energia entre a 

alimentação e a atividade física perpassando pelo metabolismo. Usamos esse fluxo 

de energia como forma de fomentar uma abordagem integrada de conceitos 

tradicionalmente tratados separadamente na Química, Física e Biologia, visando 

propiciar uma abordagem mais fluída entre esses limites disciplinares. Além de tratar 

dos aspectos conceituais pertinentes ao fluxo de energia, apresentamos sugestões 

de atividades, leituras complementares e possibilidades de questões que podem ser 

trabalhadas em sala de aula. Em diversos momentos do livro utilizamos alguns textos 

de gêneros diversificados para instigar a reflexão sobre o conceito de energia e 
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Termodinâmica além do âmbito que são tratados tradicionalmente. Propomos também 

uma seção em cada capítulo que chamamos de “questão emergente”. As questões 

emergentes foram curiosidades e levantamentos gerados pelos professores 

participantes do curso de curta duração. Com essa seção buscamos dar um retorno e 

esclarecer as dúvidas geradas pelos participantes do curso de curta duração, 

fomentando também uma reflexão mais aprofundada em relação aos respectivos 

temas. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela análise dos dados gerados a partir do curso de curta duração, 

evidenciamos muitas semelhanças entre a forma de professores e alunos do Ensino 

Médio conceber o conceito de energia de maneira estanque e disciplinar. Observamos 

que essa temática é recorrentemente tratada em silos disciplinares, de maneira que 

cada disciplina tem sua interpretação de energia de forma impermeável entre os 

limites disciplinares das Ciências Naturais. Contraditoriamente, a abordagem ou 

modulação disciplinar de se pensar o conceito de energia, pode inibir perspectivas de 

ensino que favorecem a utilização de suas características de conceito central e 

integrador entre as Ciências da Natureza.  

Compreendemos que práticas que estimulam a aproximação entre as Ciências 

Naturais favorecem uma compreensão mais tangível da realidade que vivemos, além 

de possivelmente nos ajudar na resolução de problemas emergentes em nossa 

contemporaneidade, em que o modelo cartesiano e o pensamento reducionista já não 

são suficientes, como por exemplo, questões ambientais e econômicas.  

Acreditamos que mesmo de maneira incipiente cumprimos com a proposta de 

produzir um material que pudesse integrar os limites disciplinares das Ciências 

Naturais através das potencialidades do conceito de energia. No entanto, uma das 

maiores dificuldades na produção desse trabalho de maneira geral, foi a busca de 

uma articulação e transposição didática para o âmbito da educação básica. Atribuímos 

essa dificuldade talvez a vasta gama de conteúdos multidisciplinares que perpassam 

a proposta desse trabalho. Temos como perspectiva futura a divulgação deste 

trabalho em forma de artigos e apresentação em congressos nas áreas de Ensino de 

Ciências, bem como a aplicação do curso de curta duração e utilização do livro em 

diferentes contextos no Ensino de Ciências. Consideramos que à medida que 

disseminarmos o trabalho, receberemos retornos que certamente serão de grande 

valia na manutenção e melhor ajuste da proposta para implementação mais adequada 

no contexto principalmente da Educação Básica, visando uma abordagem fluida, 

dialógica e integrada entre as Ciências Naturais.  

 

  



 
 

100 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

AIUB, M. Interdisciplinaridade: da origem à atualidade. O mundo da Saúde, v.30, n.1, 

p. 107-116. 2006. Disponível em: 

<http://institutointersecao.com.br/artigos/Monica/interdisciplinaridade.pdf> Acesso 

em: 15 out. 2018. 

ARAÚJO, M.C.P.; NONENMACHER, S. Energia: um conceito presente nos livros 

didáticos de Física, Química e Biologia do ensino médio. Poiésis, v.2, n1, p.1-13. 

2009. Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/75>. Acesso 

em: 15 set. 2018. 

ARAÚJO, M.C.P.; NONENMACHER, S. Energia: um conceito presente nos livros 

didáticos de Física, Química e Biologia do ensino médio. Poiésis, v.2, n1, p.1-13. 

2009. Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/75>. Acesso 

em: 15 set. 2018. 

ATIKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4 ed. Lisboa: Edições 70, 2011. 

BARRETO, R.S. A Máquina Corpo Humano: Uma Proposta de Intervenção 

Didática Interdisciplinar no Ensino da Primeira Lei da Termodinâmica. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal Fluminense-IFF, 

Rio de Janeiro, 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

(SEMTEC). PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. Brasília: MEC; 2002. 

CAPRA, F. A teia da vida: uma compreensão científica dos sistemas vivos. 1 ed. 

São Paulo: Cultrix., 1982. 

http://institutointersecao.com.br/artigos/Monica/interdisciplinaridade.pdf
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/75
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/75


 
 

101 
 

CARSON, E.M.; WATSON, J.R. Undergraduate students’ understandings of entropy 

and Gibbs free University. Chemistry Education n. 6, p. 4-12. 2002. Disponível em: 

<http://www.perplex.ethz.ch/thermo_course/various_thermodynamics_texts/p2_carso

n.pdf>. Acesso em: 7 out 2017. 

CARVALHO, A.M.P.C. Formação de professores de ciências. São Paulo: Cortez. 

2001. 

CHASSOT, A.I. Para quem é útil o ensino de Química? Canoas: Ulbra. 2004. 

CHEN, R. Teaching and Learning of Energy in K-12 Education. Switzerland: 

Springer, 2014. 

CREPALDE, R.S. A Formação de Conceitos como Ascensão do Concreto ao Abstrato; 

Da Energia Pensada a Energia Vivida. Investigação em Ensino de Ciências. v.18, 

n 2, p 239 - 325. 2013. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/132/92>. Acesso em: 3 

mar. 2019. 

DRIVER, R. et al. Making sense of secondary science Research into children’s 

ideas New York: Routledge. New York: Routledge, 1994.  

FAZENDA, I.C.A. Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus. 1997. 

FERREIRA, M.; LOGUECIO, R.Q. Análise de conteúdo como estratégia interpretativa 

em educação em ciências.  Revista de educação, linguagem e literatura. v 6.n. 2, 

p 33-44 .2014. Disponível em: < https://lume.ufrgs.br/handle/10183/142567>. Acesso 

em: 5 set. 2018. 

FIORI, G.; BERTOLDO, R.R. Contextualizando o Ensino de Química por Meio das 

Atividades Experimentais. Os desafios da escola pública paranaense na 

perspectiva do professor PDE. 2013. 

GALLO, Conhecimento, transversalidade e currículo. REUNIÃO DA ANPED, 1995.  

GEBARA, M.J.F. A Formação Continuada De Professores De Ciências: 

Contribuições e um Curso de Curta Duração Com Tema Geológico para uma 

Prática De Ensino Interdisciplinar. 2003. 336 f. Tese de Doutorado em Ciências. 

Instituto de Geociências. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2009. 

http://www.perplex.ethz.ch/thermo_course/various_thermodynamics_texts/p2_carson.pdf
http://www.perplex.ethz.ch/thermo_course/various_thermodynamics_texts/p2_carson.pdf
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/132/92
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/142567


 
 

102 
 

GONÇALVES, C.A.A. Calorias dos Alimentos: uma Abordagem Temática e 

Lúdica para o Ensino de Termoquímica. 100 f. Dissertação de Mestrado em Ensino 

de Ciências. Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2016. 

Herrmann-Abell, C.F.; De Boer, G.E. Investigating Students’ Understanding of 

Energy Transformation, Energy Transfer, and Conservation of Energy Using 

Standards-Based Assessment Items. Paper presented at the NARST Annual 

International Conference. Orlando. USA, 2011. 

JÚNIOR, R.N.; OLIVEIRA, L.M.L.P. O Ensino de Termodinâmica na perspectiva 

sociointeracionista: proposta de um livro paradidático. In: VII ENCONTRO NACIONAL 

DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2009, Florianópolis. Resumo dos trabalhos. 

KRAUSE, M. K. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: Roca, 2012. 

MARCONDES, M.E.R. Concepções dos Estudantes sobre Ligações Químicas. 

Química Nova na Escola. n .24, p 20-24, 2006.  Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc24/af1.pdf >. 

MARTINS, M.R. A transposição Didática do Papel Termodinâmico do ATP gera 

Conceitos Alternativos? 151 f. Dissertação de Mestrado em Bioquímica. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

MCARDLE, Willian. Fisiologia do Exercício.5. ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan. 

MILLAR, R.  Teaching about energy. York, UK: University of York, Department of 

Educational Studies, 2005. 

MORAIS, M.B.; MAIA, P.F. Energia além dos Limites: Aspectos Cognitivos e 

Metacognitivos de um Ensino Interdisciplinar. In: X Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências. Águas de Lindóia. Anais do X ENPEC, 2015. 

NASCIMENTO, R.R. O conceito de Energia nas Provas de ciências Naturais e 

suas Tecnologias do ENEM. In: III Congresso Nacional de Educação. Natal. Anais 

do III CONEDU, 2016. 

NETO, J.E.S.; AMARAL, E.M.R. Uma Proposta para o Perfil Conceitual de Energia 

nos Contextos do Ensino da Física e da Química. In: XI Encontro Nacional de 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc24/af1.pdf


 
 

103 
 

Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis. Anais do XI ENPEC, 2017. 

NUNES, J.F.; et al. Análise das concepções de vestibulandos sobre as leis das 

termodinâmica e os fluxos ecológicos de energia. In: III Congresso Nacional de 

Educação. Natal. Anais do III CONEDU, 2016. 

OLIVEIRA, M.K. Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 

São Paulo: Scipione, 2008. 

OPTIZ, S.T.; NEUMANN, K.; BERNHOLT, S.; HARMS, U. How Do Students 

Understand Energy in Biology, Chemistry, and Physics? Development and 

validation of an assessment instrument. EURASIA Journal of Mathematics Science 

and Technology Education v.13, n.7, 2017. 

PACCA, J.L.A.; HENRIQUE, K.F. Dificultades y estrategias para la enseñanza del 

concepto de energía. Enseñanza de las ciencias, v.22, n.1, p. 159-166, 2004. 

PALAVRA, A.M.C. et al. Termodinâmica suas leis e história. Boletim da sociedade 

portuguesa de química. n. 31. Série II. 1988. 

PASSOS, J.C. Os experimentos de Joule e a primeira lei da termodinâmica. 

Revista Brasileira de ensino de física. n. 3. v.31, 2009. 

POMBO, O. et. al. Interdisciplinaridade: antologia. Porto: Campo das letras, 2005. 

QUADROS, S. Termodinâmica e a Invenção das máquinas térmicas. São Paulo. 

Scipione, 2004. 

QUIN, H.R. Teaching and Learning of Energy in K-12 Education. Switzerland: 

Springer, 2014. 

SHULMAN, L.S. Those who understand: knowledge growth in teaching. 

Educational Researcher, Thousand Oaks, California, v. 15, n. 4, p. 4-14, 1986. 

SILVA JUNIOR, C.N. A Energia e suas Implicações no Ensino e Aprendizagem de 

Química. Tese de doutorado apresentado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra. 

Programa de pós-graduação em química da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2010. 

SILVA, J.L.P.B. Por que não estudar entalpia no ensino médio. Química Nova na 

Escola. nº 22. p.22-25, novembro 2005. 



 
 

104 
 

SOUZA, V.C.A.S. Os desafios da energia no contexto da termodinâmica: 

modelando uma nova ideia para aquecer o ensino de química. Dissertação de 

mestrado apresentada a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais, 2007. 

Tabela brasileira de composição de alimentos - TACO. 4. ed. rev. e ampl. 

Campinas: UNICAMP/NEPA, 2001. 

TREAGUST, D.F. Students’ conceptions about energy and the human body. 

Science education international. N. 3. V21. P 144-159.2010. 

TRIPP, D.; WILSON, J. Critical incidents in action research in education. In: 

SANKARAN, S. et al. Effective change management using action research and 

action learning: using action research and action learning concepts, 

frameworks, processes and applications. Lismore: Southern Cross University 

Press, p. 121-132, 2001. 

TYMOCZKO, J.L. Bioquímica Fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara. 2011. 

VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

WALLACE, C.D. Bioenergetics, the origins of complexly, and ascent of man. 

PNAS. v 107 SUPPL 2. May 11, 2010. 

WILMORE, J.H.; COSTILL, D.L. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: 

Manole, 2001. 

WUO, W. A física e os livros- Análise dos livros didáticos adotados para o ensino 

médio. São Paulo: EDUC; Fapesp, 2000. 

 

  



 
 

105 
 

APÊNDICE A - PLANO DE AULA 1 

 

DADOS: 

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Professor: José Luiz Santana Júnior. 

Duração: Aproximadamente 3 aulas 50 minutos. 

Data:13/09/201 

 

OBJETIVOS:  

Discutir o mecanismo de transferência de energia do alimento para o corpo 

humano. Analisar rótulos dos alimentos e discutir as diferentes possibilidades 

energéticas dos nutrientes. Discutir a natureza da forma de energia produzida pelos 

alimentos sob uma perspectiva de processo, em detrimento a uma visão de energia 

armazenada em ligações químicas. Instigar uma reflexão sobre semelhanças e 

diferenças entre o metabolismo energético e a combustão de nutrientes em 

calorímetros. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• Energia e alimentação. 

• Calor de combustão e energia global dos nutrientes. 

• Técnica calorimétrica. 

• Relação entre estrutura e possibilidades energéticas dos nutrientes. 

 

QUESTÕES NORTEADAS: 

 As seguintes provocações norteiam o desenvolvimento da aula: 

1) De onde vem a energia que utilizamos para realiza nossas funções vitais? 

2) Por que diferentes nutrientes possuem diferentes valores energéticos? 

 

METODOLOGIA: 

Aula de caráter dialógico/expositivo com utilização de data show. Inicie a aula 

discutindo possíveis formas de entrada de energia útil no corpo humano, de forma 

a conduzi-los dialogicamente a um consenso da alimentação como única forma de 
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obtenção de energia pelo corpo humano. Verifique se os alunos relacionam a 

participação do oxigênio no processo de obtenção energética via alimentação, ou 

se somente fazem essa atribuição aos nutrientes, contribuindo para um 

entendimento de energia estocada. Em seguida apresente alguns rótulos de 

alimentos para que eles observem e discutam sobre os diferentes “teores” (uma 

alternativa para substituir teores, pode ser “possibilidade calórica”, pois essa 

expressão, no meu entendimento, favorece uma concepção mais relacionada com 

o processo, do que o estoque de energia) calóricos dos alimentos.  

Proponha que eles comparem os valores energéticos expresso nas informações 

alimentares de determinado alimento, com o valor energético calculado por meio da 

soma das contribuições energéticas dos carboidratos, lipídeos, e proteínas que 

compõe determinada massa da amostra do alimento. Para efetuar os cálculos, 

utilize os valores médios de calor de combustão dos respectivos nutrientes. Discuta 

as possíveis diferenças entre os valores calculados e expressão no rótulo, de 

maneira que os alunos gerem hipóteses para explicar essa diferença. Conduza o 

debate para o âmbito da influência dos aspectos moleculares dos nutrientes e da 

absorção dos mesmos no trato gastrointestinal.  

Retome a discussão relacionada à estrutura molecular de determinados nutrientes, 

como por exemplo a glicose e sua possibilidade energética para o corpo humana. 

Balize com questionamentos do tipo: Como a glicose fornece energia para o corpo 

humano? 

Proponha uma atividade que pode ser feita em grupo ou individualmente, de modo 

que os alunos reconheçam o processo de oxidação da glicose à gás carbônico e 

água como responsável pela transferência de energia para o organismo humano. 

Utilize modelos moleculares 3d para que os alunos compreendam o rearranjo das 

ligações nesse processo, de forma que possam mensura a energia liberada pela 

somatória das energias de ligações envolvidas na reação de oxidação total da 

glicose. Contraste a ideia de processo com a concepção de energia estocada, de 

maneira que favoreça uma compreensão de que a energia é possibilitada por 

determinado nutriente em um processo e não uma visão estática de energia 

estocada nas ligações químicas. 
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AVALIAÇÃO: 

• Avaliação formativa, enfatizando de maneira processual a participação dos 

alunos, sua postura e engajamento na proposta de hipóteses.  
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APÊNDICE B - PLANO DE AULA 2 

 

DADOS 

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Professor: José Luiz Santana Júnior. 

Duração: Aproximadamente 4   aulas DE 50 minutos. 

Data: 20/09/2018 

 

OBJETIVOS 

Introduzir o conceito de energia livre de Gibbs buscando uma interpretação física 

para esse conceito, de forma a relacioná-lo com processos espontâneos dentro de 

um contexto da respiração celular. Discutir a transferência de energia no 

metabolismo da glicose enfatizando o papel das reações acopladas na síntese e 

hidrólise do ATP. Ressaltar os aspectos conservativos e dissipativos da energia por 

meio do cálculo do rendimento energético da respiração celular. Verificar possíveis 

influências da formação disciplinar dos alunos nas concepções dos conceitos 

envolvidos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Espontaneidade dos processos naturais. 

• Reações acopladas e metabolismo energético. 

• ATP como molécula intermediadora energética. 

• Dissipação e conservação da energia na respiração celular. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

As seguintes provocações norteiam o desenvolvimento da aula: 

1- Como o organismo humano aproveita a energia possibilitada dos nutrientes 

obtidos pela alimentação? 

2- O valor energético dos nutrientes expressos nos rótulos alimentícios é o mesmo 

valor da energia utilizável no corpo humano?  

3- O metabolismo é um processo espontâneo. 
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METODOLOGIA 

Aula de caráter dialógico/expositivo com utilização de data show. Inicie aula 

retomando as discussões pertinentes às aulas anteriores sobre a alimentação, 

questionando como ocorre o influxo de energia possibilitado pelo alimento para o 

corpo humano? Uso a técnica calorimétrica como parâmetro de discussão, de forma 

a comparara a instantaneidade da liberação de energia em um calorímetro com os 

processos metabólicos no corpo humano. Estimule os alunos a proporem pontos de 

comparação entre os processos metabólicos e os processos calorimétricos. 

Questione sobre a espontaneidade dos dois processos, sondando também sobre 

como eles compreendem e classificam um processo espontâneo. Explique o 

conceito de espontaneidade termodinamicamente, utilizando e conceituando a 

grandeza energia livre de Gibbs. Compare fisicamente a energia livre de Gibbs com 

o calor possibilitado pelos alimentos. Inicie uma discussão sobre qual grandeza 

energética é expressa nos rótulos alimentares, a entalpia, relacionada ao calor a 

pressão constante, ou a energia livre de Gibbs. Estimule os alunos a pesquisarem 

sobre as vantagens e desvantagens em se expressar o valor energético dos 

alimentos sob a perspectiva entálpica e da energia livre de Gibbs. Apresente a 

Equação que relaciona das duas grandezas, introduzindo também de forma 

qualitativa o conceito de Entropia. Utilize os valores padrões molares da energia 

livre de Gibbs e entalpia da reação de oxidação completa da glicose para fazer 

ponderações acerca da influência entrópica na relação entre essas duas grandezas. 

Em um momento mais expositivo defina reações acopladas, transpondo esse 

conceito para o âmbito do metabolismo celular, destacando o papel da molécula de 

ATP. Antes de aprofundar no papel do ATP como molécula intermediadora 

energética, solicite os alunos que façam uma atividade, com o objetivo de sondar 

as próprias concepções dos alunos em relação ao papel do ATP no metabolismo 

energético. Solicite aos alunos que socializem oralmente suas proposições 

apresentadas na atividade. Conduza a aluna de maneira que a enfatizar o papel do 

ATP como intermediador energético, possibilitado pelo caráter altamente 

exergônico de sua hidrolise. Assim como realizado no encontro anterior, enfatize o 

caráter processual o abaixamento energético que propicia a liberação de energia, 

em detrimento a visão de energia estocada. 
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Inicialmente com   caráter qualitativo, discuta com os alunos sobre o rendimento 

energético da respiração celular, posteriormente questione se é possível calcular 

esse rendimento. Após discutir possíveis propostas apresentadas pelos alunos 

apresente uma relação matemática que permite calcular o rendimento percentual 

da respiração celular, baseado no valor de energia livre de Gibbs padrão da 

oxidação da glicose. Extrapole esses cálculos para condições físicas e químicas 

mais próximas das encontradas no ambiente celular.  Discuta os valores dos 

rendimentos encontrados nas duas condições com base nos aspectos dissipativos, 

conservativos e de acordo com a especialização funcional das células. Como forma 

de incrementar e enriquecer as discussões, sugira aos alunos que assistam os 

filmes: “Las Leis de La termodinâmica“ e “A história da energia “, buscando gerar 

mais discussões para a próxima etapa do curso. 

 

AVALIAÇÃO 

• Avaliação formativa, enfatizando de maneira processual a participação dos 

alunos, sua postura e engajamento na proposta de hipóteses. Atividades 

escritas feitas em aula e em casa 
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APÊNDICE C - PLANO DE AULA 3 

 

DADOS 

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Professor: José Luiz Santana Júnior. 

Duração: Aproximadamente 4   aulas DE 50 minutos. 

Data: 27/09/2018 

 

OBJETIVOS 

Introduzir de maneira mais sólida o conceito de entropia e sua relação com os 

processos dissipativos e segunda lei da termodinâmica. Discutir os aspectos 

energéticos envolvidos nos processos de transferência de energia da solvatação do 

ATP até a contração muscular, salientando a dissipação de energia no organismo 

humano, bem como as formas que o organismo transfere energia na forma de calor. 

Discutir da segunda lei da termodinâmica em um âmbito dos organismos vivos. 

Verificar possíveis influências da formação disciplinar dos alunos nas concepções 

dos conceitos envolvidos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Calorimetria indireta  

• Equivalente metabólico da atividade física 

• Transferência de calor 

•  Entropia, segunda lei da termodinâmica e organização dos sistemas vivos. 

• Dissipação e conservação da energia nos processos de transferência 

energética em nível muscular e na atividade física 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 As seguintes provocações norteiam o desenvolvimento da aula: 

1 - Como o organismo humano transfere energia para seu entorno? 

2- A organização dos sistemas vivos viola a segunda lei da termodinâmica? 

 

METODOLOGIA 
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 Aula de caráter dialógico/expositivo com utilização de data show, utilização de 

discussões de textos e filmes.  Inicie essa parte abrindo uma roda de conversa sobre 

as opiniões dos alunos em relação aos filmes sugeridos, verificando quais foram 

suas possíveis contribuições. Posteriormente, ancorado no contexto das leis da 

termodinâmica propiciada pelos filmes questione os alunos sobre as formas como 

o corpo humano transfere energia para o entorno e como essa energia é transferida 

a partir da hidrólise do ATP. Por meio de uma abordagem discursiva dialógica, 

conduza o possível debate gerado em um processo de construção e desconstrução 

das propostas até que as ideias expressas pelos alunos convirjam para o calor e 

trabalho como as formas de transferência de energia do corpo para a vizinhança.  

Relacione a transferência de energia na forma de trabalho com o processo de 

contração muscular, de forma que fique evidente a necessidade da hidrolise do ATP 

para que ocorra o processo da contração e distensão muscular. Discuta a 

espontaneidade desse processo de movimentação muscular, indagando se houve 

a necessidade de um acoplamento entre processos para a impulsão energética do 

movimento da musculatura. Como um aporte visual para uma melhor 

sistematização desse processo, utilize o vídeo sugerido disponível no link. Se 

necessário recorra a figuras ou modelos que facilitem o entendimento do 

mecanismo de deslizamento das fibras musculares de actina e miosina. Evidencie 

o papel da hidrólise do ATP como processo propulsor energético para que ocorra a 

contração muscular. 

Posteriormente, proponha questionamentos que explorem os aspectos 

conservativos e dissipativos pertinentes a esse processo de transferência de 

energia. Sugerimos a questão a seguir como precursora do debate: 

Uma pessoa de 70kg pratica caminhada todas as manhãs na academia, esse 

indivíduo possui uma massa de cerca de 10 kg dividida nos dois membros inferiores. 

O trabalho realizado pelos membros inferiores em uma hora de caminhada com 

velocidade média de 1m/s em uma esteira é cerca de 36KJ. A energia transferida 

em uma hora pelo processo de hidrolise do ATP nos tecidos musculares para 

realização dessa atividade deve ser igual, maior ou menor que 36Kj?  

Discuta os aspectos dissipativos pertinentes a esse processo, enfatizando que 

existe uma diferença energética entre o trabalho realizado pelos membros inferiores 

e a energia liberada na hidrolise do ATP necessária para realização desse processo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=h7jpjPHMuEc
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Apresente o conceito de equivalente metabólico do exercício( MET”s), utilizando 

como base um texto para discussão disponível nesse link que dá acesso a um site 

de conteúdo esportivo não científico. Uma boa maneira de elucidar como são 

obtidos os MET’s é utilizar os testes ergoespirométricos como exemplos de 

processos capaz de mensurar a taxa de oxigênio consumida durante uma atividade 

física. Relacione a taxa de oxigênio consumida com a energia liberada na oxidação 

metabólica dos nutrientes pela quantidade de oxigênio expirado, utilizando a reação 

de oxidação da glicose, apresentada na parte 2 do curso. Discuta os aspectos 

dissipativos e conservativos da energia durante a atividade física. Questione sobre 

como o corpo humano regula sua temperatura durante a atividade física. Para isso, 

realize uma atividade com termômetro IV, solicite os alunos que efetuem medidas 

de suas próprias temperaturas utilizando o termômetro IV, questionando como é o 

funcionamento desse instrumento. Discuta as hipóteses apresentadas pelos alunos, 

conduzindo para uma interpretação da emissão eletromagnética na faixa do 

infravermelho como uma das formas do corpo humano dissipar calor, compondo o 

complexo mecanismo de regulação térmica controlado pela hipófise. Utilize a Idea 

de calor dissipado para apresentar com mais robustez o conceito de entropia, sob 

uma interpretação de possibilidades de arranjos moleculares e dispersão da 

energia, enunciando a segunda lei da termodinâmica. Questione os alunos sobre a 

validade dessa lei em uma situação aparentemente contraditória, a organização 

celular e elevado grau de sistematização do organismo humano. Conduza as 

discussões sob uma perspectiva de entropia de sistema e de universo. Para finalizar 

apresente algumas teorias que utilizam as leis da termodinâmica como base em 

alguns campos da ciência, como por exemplo as teorias de envelhecimento, a 

análise energética do desempenho humano ou conforto térmico. Solicite aos alunos 

que esquematizam um “trajeto” do fluxo da energia desde a alimentação até a 

atividade física. 

 

AVALIAÇÃO 

• Avaliação formativa, enfatizando de maneira processual a participação dos 

alunos, sua postura e engajamento na proposta de hipóteses.  Atividades 

na forma de questionário crítico. 

  

http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/2013/09/esportes-que-mais-gastam-calorias-conheca-o-met-seu-aliado-na-dieta.html
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APÊNDICE D - MATERIAL DE APORTE 

REVISÃO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Como trataremos do fluxo de energia no universo constituído pelo corpo 

humano e sua vizinhança, vamos relembrar alguns conceitos fundamentais para uma 

boa compreensão e desenvolvimento das seções que compõe este trabalho. 

O trânsito de energia ocorre em uma região que denominamos de universo. 

Para uma melhor compreensão dessa região vamos dividi-la em duas partes como 

definido por Atkins (2013); 

Sistema – Região que estamos interessados e da qual extraímos ou aferimos 

medições das grandezas de interesse.  

Vizinhanças – Região definida como o entorno do sistema na qual nos 

inserimos como espectadores e fazemos observações sobre o fluxo ou influxo de 

energia para os sistemas. 

Em um panorama macro do nosso trabalho, consideremos o corpo humano 

como o nosso sistema e todo seu entorno com que ele troca energia, chamaremos de 

vizinhanças. Os sistemas podem ser classificados de acordo com seu grau de 

abertura em relação ao fluxo de matéria e energia. De maneira que, é denominado 

fechado quando há apenas a possibilidade de trocas de energia com sua vizinhança. 

Isolado; quando não existe a possibilidade de trocas de energia e matéria com a 

vizinhança. Aberto; quando podem ocorrer trocas de energia e matéria com o entorno. 

O corpo humano é um exemplo de sistema aberto, pois trocamos matéria e energia 

constantemente com a vizinhança para nos mantermos em uma situação fora do 

equilíbrio termodinâmico, como veremos em seções mais adiante. 

O tráfego energético entre o sistema e a vizinhança é dado basicamente por 

duas formas em que a energia se manifesta nessa fronteira; calor e trabalho. Mesmo 

que ambas as grandezas sejam medidas de energia, algumas diferenças entre calor 

e trabalho merecem destaque, como define Atkins e Paula (2010). O calor em termos 

moleculares é transferência de energia utilizando movimento aleatório de moléculas. 

Em contraponto, trabalho é transferência de energia de forma que as moléculas se 

orientem em configurações mais organizadas. Quando estamos em situações que 

elevam a temperatura do corpo, como por exemplo, durante uma atividade física, o 

organismo responde fisiologicamente de modo a minimizar esse aumento da 

temperatura corporal. Um desses mecanismos é a produção do suor, assim o 
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organismo transfere energia para a vizinhança indiretamente pelas moléculas de água 

do suor, que recebem energia do corpo pela transferência da pele, aumentando seus 

movimentos translacionais e vibracionais de forma desorganizada. Nesse caso, a 

transferência de energia do corpo para a vizinhança durante a atividade física ocorreu 

na forma de calor. Suponhamos agora que a prática que nos referimos seja uma 

partida de futebol, nesse contexto também ocorrem situações de transferência de 

energia na forma de trabalho. Por exemplo, quando a bola é chutada, o jogador 

transfere a energia cinética do movimento do chute para as moléculas constituintes 

da bola, de forma organizada lhe imprimindo um movimento. Porém, a transferência 

de energia entre o jogador e a bola, não ocorre integralmente, pois uma pequena parte 

dessa energia é dissipada na forma de calor. Veremos posteriormente que essa 

distinção apresentada entre calor e trabalho é fundamental para entendermos 

aspectos centrais da segunda lei da termodinâmica e da dissipação de energia ao 

longo do fluxo energético da alimentação até a contração muscular, como proposto 

em todo esse trabalho.  

Até agora mencionamos algumas vezes a grandeza temperatura, porém sem 

fornecer um tratamento conceitual adequado, talvez por parecer algo tão intuitivo. A 

temperatura está diretamente ligada com o movimento térmico das moléculas, 

estando, portanto, relacionada com calor. De forma que o fluxo dessa grandeza de 

interação (calor) só ocorre quando existe uma diferença de temperatura entre o 

sistema e a vizinhança. No frio, por exemplo, transferimos mais calor para a vizinhança 

para mantermos nossa temperatura adequada para o funcionamento ideal de nosso 

organismo. Sob uma perspectiva molecular, a temperatura pode ser compreendida 

como uma medida do grau de agitação e energia cinética das moléculas. A agitação 

das moléculas por sua vez, está relacionada com os modos translacionais e 

rotacionais. A translação é o movimento da molécula nas três dimensões espaciais.   

E a rotação é o movimento molecular em torno de eixos imaginários criados com base 

na geometria molecular.  A soma das contribuições energéticas dessas duas formas 

vibracionais nos fornece a energia cinética total da molécula. Cada modo vibracional 

possível na molécula contribui com uma parcela igual a 0,5 k T, de acordo com o 

princípio da equipartição da energia (ATKINS e PAULA ,2010). Em que; 

K= constante dos gases (derivada da constante de Boltzman) 

T= temperatura do sistema 
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A energia total de um sistema é denominada energia interna, e é a soma de 

sua energia cinética e potencial derivada da interação com campos externos (BRAGA, 

2013). Se tomarmos nosso sistema isento da influência de campos de interação, como 

gravitacionais e eletromagnéticos, a energia interna do sistema será dada em função 

somente de sua enérgica cinética de forma que; 

U= Ec                                                                                                                                      (1) 

Supondo um caso mais simples de um gás ideal monoatômico, como o Hélio, 

por exemplo, teremos três formas translacionais, com contribuição de 0,5n k T de cada 

modo translacional na energia cinética das moléculas, de forma que a energia interna 

do sistema pode ser expressa como; 

U = n 0,5RT                                                                                                                  (2) 

Para o caso de moléculas diatômicas lineares e homo nucleares (constituída 

do mesmo elemento químico), como o O2 fundamental nos processos metabólicos da 

respiração celular, temos que levar em consideração mais dois modos rotacionais, 

devido às possibilidades de movimentos em torno dos eixos, de forma que a energia 

interna de um sistema constituído por moléculas desse tipo é dada por: 

U= n 2,5 R T                                                                                                                 (3) 

O termo energia interna é pouco usual em contextos fora da química dos gases. 

Porém, podemos perfeitamente atribuir energia interna a outros tipos de sistemas. 

Como por exemplo, um corpo em queda livre (exemplo muito comum envolvendo 

transformações de energia na física). Podemos conceber a energia interna como a 

soma de sua energia cinética e potencial gravitacional em um dado ponto da trajetória 

da queda livre, claro que com a ressalva de não considerarmos a possível influência 

de outros campos externos, além de desprezarmos a irrisória contribuição dos modos 

vibracionais pertinentes a sua estrutura molecular constituinte. Na sequência, vamos 

apresentar de forma sucinta a relação da energia interna e a conservação da energia, 

que trata a primeira lei da termodinâmica, ressaltando alguns imbróglios conceituais 

dentro da biologia. 
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A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA, ENTALPIA E TERMOQUÍMICA 

Vimos na seção anterior que temperatura é uma grandeza muito útil nos 

processos energéticos, pois pode ser interpretada tanto sob o ponto de vista de 

aspectos macroscópicos e submicroscópicos no âmbito molecular. 

Macroscopicamente, fazemos uma leitura qualitativa de temperatura utilizando nossos 

órgãos sensoriais, em situações, por exemplo, quando tocamos a superfície de um 

metal aquecido e atribuímos uma qualidade de quente, nos referindo a sua elevada 

temperatura, ou quando aferimos a temperatura desse metal utilizando um 

termômetro. Já nossa interpretação molecular de temperatura, está ligada com os 

aspectos vibracionais das moléculas e sua relação com a energia cinética como vimos 

anteriormente. A variação de temperatura de um sistema ocorre geralmente por troca 

de energia via calor com suas vizinhanças buscando um equilíbrio térmico, o que não 

impossibilita que a transferência de energia via trabalho também cause variações na 

temperatura do sistema, como ocorre, por exemplo, em uma expansão ou 

compressão adiabática (sem troca de calor com a vizinhança) de um gás.  Sistemas 

de gases ideais que não apresentam variação de temperatura são denominados 

sistemas isotérmicos, não ocorrendo, portanto, variação de sua energia interna, pois 

como já salientemos para um gás ideal a energia interna é função somente da 

temperatura. Então em um sistema isotérmico não existe troca de energia com a 

vizinhança? Não necessariamente.  O sistema pode preservar sua energia interna de 

maneira que as trocas de energia com sua vizinhança podem ser feitas de forma 

balanceada e compensatória, de maneira que o fluxo líquido de energia tenha sido 

nulo. Já mostramos que as trocas de energia entre sistema e vizinhanças podem 

ocorrer via calor (q) e trabalho (w). Assim, a variação da energia interna do sistema 

(∆U) pode ser expressa de maneira a se ponderar as trocas efetuadas 

simultaneamente por meio de calor e trabalho. 

∆U= q+ w                                                                                                                     (4) 

Convencionalmente adotamos o sinal positivo para o fluxo de energia, seja via 

calor ou trabalho, quando a troca de energia ocorre da vizinhança para o sistema ,e 

negativo quando há um fluxo de energia do sistema para vizinhança. Se pensarmos 

em um sistema isolado, em que por definição, não existe troca de energia entre o 

sistema e sua vizinhança, podemos afirmar categoricamente que a variação da 



 
 

118 
 

energia interna desse sistema é igual à zero.  Essa assertiva é uma forma de enunciar 

a primeira lei da termodinâmica, sendo a Equação (4) uma expressão matemática 

para esta lei (ATKINS e PAULA, 2010). Fisicamente podemos interpretar esse 

enunciado da primeira lei como a conservação da energia, assim em processos de 

transferência de energia, como os que ocorrem nos processos metabólicos no corpo 

humano, a energia pode ser transformada, porém sendo sempre conservada. A 

conservação da energia é um dos aspectos centrais destacados por Opitz (2017), em 

seus apontamentos acerca do entendimento disciplinar desse conceito dentro do 

ensino de ciências.  Segundo o autor citado anteriormente, é comum que os 

estudantes dentro de um contexto disciplinar de biologia não compreenderem sua 

conservação nas transformações que ocorrem dentro de processos estudados nessa 

disciplina. Como por exemplo, sua transferência progressiva ao longo da cadeia 

alimentar e nos processos metabólicos celulares. Então quer dizer que a primeira lei 

da termodinâmica vale para qualquer sistema? Sim! Independentemente se esse 

sistema é alvo de estudo da química, física e biologia. Se tratarmos o corpo humano 

como nosso sistema, podemos enumerar e considerar cada forma que nosso corpo 

troca energia com o meio ambiente (sua vizinhança), seja na forma de calor ou 

trabalho: 

1 - A energia dos diversos processos do metabolismo (M);  

2 - Envolvida no calor trocado por convecção, irradiação e via a evaporação 

da água na transpiração (E); 

3 - Trabalho envolvido nas diversas atividades que realizamos.  

Logo, como expressa Duran (2003), a variação de energia no corpo humano é 

dada pela soma de cada um desses fatores, considerando-se respectivamente o sinal 

de cada contribuição, relacionado com o fluxo ou influxo de energia do corpo para a 

vizinhança. Uma questão que merece muito destaque, relacionada com a energia 

interna de um sistema vivo, como o corpo humano é: Se a temperatura do nosso corpo 

é constante, então a variação da energia interna do corpo humano é nula? Bem, 

sabemos que o nosso corpo se mantém em média em uma faixa de temperatura entre 

36 e 37 graus, porém esse intervalo não é mantido constante por toda extensão 

corporal, ainda mais se considerarmos toda hierarquia estrutural do corpo humano, 

seus diferentes órgãos, tecidos, células e biomoléculas. Algumas regiões do corpo 
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são mais “quentes” do que as outras. Assim, quando aferimos a temperatura de um 

sistema qualquer, como o corpo humano está atribuindo uma média de toda sua 

população constituinte.  Em linhas gerais as grandezas termodinâmicas referentes a 

um sistema, são na verdade valores médios de sua população seja ela constituída de 

átomos, moléculas ou células (BRAGA, 2013). No nosso organismo, como 

trabalhamos em média com um valor fixo de temperatura, são necessários 

mecanismos de transferência e transformações de energia controlados pelo 

hipotálamo, para a manutenção da temperatura do corpo humano, mesmo quando 

estamos expostos a ambientes externos com consideráveis variações de temperatura. 

Todos esses mecanismos de troca, transferência e transformações de energia operam 

em perfeita articulação com a conservação da energia como propõe a primeira lei da 

termodinâmica (DURAN, 2003). Porém, isso não implica que a variação da energia 

interna do sistema corpo humano seja nula, devido sua temperatura ser constante. 

Quando mencionamos a relação de proporcionalidade entre temperatura e energia 

interna, consideramos apenas a contribuição da energia cinética das moléculas, no 

caso ainda de um sistema constituído por um gás ideal. Dessa forma, ressalvas 

importantes devem ser feitas cuidadosamente para distinguir a natureza de um 

sistema composto por um gás ideal e outro pelo corpo humano. O corpo humano 

possui natureza distinta de um gás ideal, assim como já mencionamos e enumeramos 

anteriormente, existem outras contribuições além da energia cinética das moléculas 

proveniente de seus modos vibracionais. Várias dessas contribuições enumeradas 

não são funções da temperatura, logo a energia interna do sistema corpo humano não 

é função somente da temperatura, diferente do que ocorre em sistemas que 

estudados tradicionalmente no âmbito da química. 

Nas transformações de energia no âmbito de reações químicas é muito comum 

nos depararmos com uma grandeza denominada entalpia, usamos esse termo 

indiscriminadamente para fazer referência ao calor trocado nesses processos. Essa 

abordagem não está errada, porém para se evitar distorções em relação ao domínio 

conceitual de entalpia, algumas ressalvas devem ser feitas, como sistematizado a 

seguir por Silva (2005): 
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Figura 1A: Mapa conceitual de entalpia. 
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Sugerimos então que ao se utilizar a grandeza entalpia, seja destacado que 

essa grandeza só pode ser tratada como calor, em uma congruência matemática, 

dentro de situações isobáricas, ou seja, em sistemas que não há variação de pressão 

externa (ATIKINS e PAULA, 2010). Como muitos processos no âmbito das ciências 

naturais ocorrem sob pressões constantes, desde reações químicas feitas em um tubo 

de ensaio, até a respiração celular que ocorre dentro das células, torna-se muito usual 

o termo entalpia para mensurar a energia trocada na forma de calor nesses sistemas. 

No escopo da química, o estudo das transferências e transformações de energia 

envolvendo calor é denominado termoquímica. A termoquímica é muito útil para 

compreendermos os aspectos relacionados com o valor energético dos alimentos 

como veremos na próxima seção. 

 

ENERGIA DE ENTRADA (ALIMENTOS COMO FONTES DE ENERGIA PARA O 

CORPO) 

OBJETIVOS 

Discutir o mecanismo de transferência de energia do alimento para o corpo 

humano. Analisar rótulos dos alimentos e discutir as diferentes possibilidades 

energéticas dos nutrientes. Discutir a natureza da forma de energia produzida pelos 

alimentos sob uma perspectiva de processo, em detrimento a uma visão de energia 

armazenada em ligações químicas. Instigar uma reflexão sobre semelhanças e 

diferenças entre o metabolismo energético e a combustão de nutrientes em 

calorímetros. 

 

RESUMO DA BASE CONCEITUAL ENVOLVIDA  

Um bom exemplo do emprego de entalpia dentro do contexto que propomos 

nessa SD, é o uso de calorias como possibilidade energética dos alimentos. Uma 

caloria é a energia em forma de calor suficiente para elevar em 1 grau (mais 

especificamente de 14,5 para 15,5) a temperatura de um grama de água (MCARDLE, 

2003). Esse calor que nos referimos é a energia liberada na combustão completa dos 

nutrientes que compõe o alimento, ou seja, a entalpia de combustão do nutriente. 

Esses valores entálpicos de combustão podem ser obtidos experimentalmente. Para 



 
 

122 
 

isso, usa-se um calorímetro, aparato mostrado na Figura2.0. O calor de combustão 

da amostra é obtido pelo registro da variação de temperatura sofrida pela água que 

envolve o recipiente que contém a amostra de interesse, de acordo com a expressão. 

Q=m.c.∆T                                                                                                                     (5) 

Em que: m= massa de água; c= calor especifico da água; ∆T= variação da 

temperatura observada. 

Apesar das etapas de metabolização dos nutrientes que compõe o alimento, 

serem completamente distintas da combustão do mesmo em um calorímetro, a 

variação de entalpia (função de estado) é a mesma nos dois processos, pois ambos 

formam como produtos moléculas de água e dióxido de carbono. 

As entalpias de combustão e consequentemente as calorias de determinado 

nutriente, também podem ser obtidas teoricamente utilizando indiretamente valores 

de entalpia de formação dos produtos e reagentes. De maneira que a variação de 

entalpia da reação de combustão é dada pela diferença das somas das entalpias de 

formação dos produtos e reagentes (ATKINS e PAULA, 2010).  

∆H0=∑H0
Prod. - ∑H0

reag.                                                                                                                                                  (6) 

De acordo com Atkins e Paula (2010), o estado padrão de uma substância é o 

estado da mesma em sua forma pura e sob pressão de 1 Bar. Outra maneira de se 

obter teoricamente os valores para a variação de entalpia de qualquer reação é 

utilizando o balanço energético envolvido nas ligações químicas (energia de ligação) 

que são formadas nos produtos e as que são clivadas nos reagentes. Quando ocorre 

a formação de uma ligação química, pela aproximação espacial entre os dois núcleos 

dos átomos que formam a ligação, ocorre uma diminuição da energia potencial dos 

átomos, essa energia potencial mínima é denominada energia de ligação. Logo, o 

processo de formação de uma ligação é um processo que libera energia na forma de 

calor (processo exotérmico). Por outro lado, para que ocorra a clivagem da ligação 

química, os átomos devem se separar absorvendo energia da vizinhança na forma de 

calor, configurando um processo endotérmico. A soma das entalpias de ligações 

formadas nos produtos e clivadas nos reagentes, com seus respectivos sinais (+ para 

clivagem das ligações e – para formação), fornecem o valor da entalpia da reação. 

Tanto os valores médios das entalpias de ligações como de formação das substâncias 

envolvidas em uma reação química, podem ser encontradas em tabelas. Agora que 
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já sabemos como obter a variação entálpica de uma reação química utilizando 

diferentes vieses, podemos mostrar alguns valores de entalpia de combustão médios 

dos três principais nutrientes com função energética (MCARDLE, 2003). Então 

podemos dizer que utilizamos a energia armazenada nas ligações químicas dos 

nutrientes que constituem o alimento? Bem, essa é uma questão de bom senso. Se 

pensarmos que a própria formação da ligação química é uma escassez de energia, 

parece contraditório falar em um “armazenamento” de energia em uma situação que 

busca um abaixamento energético. Além do que, essa visão de energia armazenada 

pode contribuir para uma concepção materialista de energia, impedindo também que 

possamos compreender tanto a combustão dos nutrientes em um calorímetro e o 

metabolismo energético, como processos envolvendo outras espécies de reagentes, 

como o oxigênio que muitas vezes é omitido nesses processos de liberação de energia 

(QUINN, 2014).  

Atividade sugestiva 

Uma boa sugestão visando construir uma perspectiva de processo em detrimento a 

estocagem de energia, seria propor para os alunos calcularem o calor de combustão 

de amostras de mesma massa para moléculas de proteínas, lipídeos e carboidratos, 

com fórmulas moleculares semelhantes de maneira que observem como a 

proporção carbono hidrogênio nas moléculas pode impactar em seus calores de 

combustão. No caso, os lipídeos apresentam uma maior proporção de hidrogênio 

carbono, o que confere uma maior possibilidade de formação de ligações entre 

hidrogênio e oxigênio para formação das moléculas de água liberando mais energia. 

Tendo em vista que, a energia de dissociação média da ligação C-H é 412 KJ Mol-

1 e O-H 463 Kj Mol-1, como o processo de clivagem de ligação é endotérmico e o 

processo de formação de ligação é exotérmico, obtém-se um saldo energético 

negativo de – 51 KJ (energia de liberada) por mol de ligação C-H na molécula. Para 

uma melhor compreensão da energia envolvida na formação e clivagem das 

ligações químicas, sugere-se que seja discutido sucintamente o diagrama de poço 

potencial, de maneira a abrir uma discussão sobre a natureza da energia liberada 

na combustão dos nutrientes. Essa comparação entre as diferentes possibilidades 

de liberação de energia por diferentes nutrientes constituirá o principal foco da 

próxima aula. 
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Existe uma notável diferença no valor energético dos nutrientes quando 

determinamos seu calor de combustão em um calorímetro quando comparamos com 

a energia que ele realmente pode dispor pela via do metabolismo (Energia global). 

Como salienta Mcardle (2003), essa diferença se torna mais importante quando 

tratamos de proteínas, pois no metabolismo de compostos proteicos nosso organismo 

não consegue oxidá-los totalmente, de forma a obter amônia como a molécula mais 

oxidada possível, sendo excretada pelos rins na forma de ureia, implicando dessa 

forma em um déficit da possibilidade de energia liberada se a proteína fosse 

metabolizada até produtos mais oxidados, como ocorre com os carboidratos e 

lipídeos. Esse tipo de metabolismo leva a uma perda de cerca de 19% da energia 

liberada se comparada com a queima de proteínas em um calorímetro. No entanto, 

essa diferença entre produtos metabolitos x produtos de combustão em calorímetro, 

não ocorre para carboidratos e lipídeos. Pois, ambos nutrientes produzem 

teoricamente, o mesmo valor energético tanto na combustão em um calorímetro, como 

no metabolismo, liberando também gás carbônico e água. Porém, na prática não é 

isso que ocorre, de maneira que o calor produzido via metabolismo é menor, pois nem 

toda massa desses nutrientes ingerida é metabolizada. Parte dessa massa é perdida 

durante o processo de digestão e dessa forma é necessário consideramos o fator de 

digestibilidade, que depende da natureza composicional do alimento. Para facilitar 

essa análise, ponderando-se os aspectos da digestibilidade e da diferença entre os 

produtos de combustão direta e metabólica, no caso das proteínas, criou-se os fatores 

de Atwater, em homenagem ao químico Olin Atwater, pioneiro nos estudos da nutrição 

humana sob uma perspectiva energética. (MCARDLE, 2003) Os fatores de Atwater 

indicam o valor energético médio possível que o organismo pode dispor a partir de 

determinado nutriente, de forma que : 

• 4kcal/g Carboidrato 

• 9kcal/g Lipídeo 

• 4kcal/g Proteína 

 

Atividades sugestivas 

Para que o processo de transformação e transferência de energia do corpo 

humano para o organismo ocorra, é necessário que os nutrientes passem pelo 
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processo de digestão, que envolve transformações físicas desde a trituração e 

formação do bolo alimentar na boca, até os processos de despolimerização de 

macromoléculas como o amido, ácidos graxos e proteínas, em moléculas 

menores, capazes de serem absorvidas no trato gastrointestinal. Esse processo 

de digestão ocorre com o auxílio de catalisadores biológicos chamados de 

enzimas, que aceleram os processos de despolimerização dos macro 

nutrientes, por meio de processos energéticos envolvendo o abaixamento de 

energia de ativação das reações envolvidas. Logo, nessa altura do trabalho, 

existe uma boa abertura para discussão de aspectos cinéticos das reações 

químicas, estrutura das enzimas, mecanismos estéricos de enzina-substrato. 

Uma boa maneira de se iniciar essa discussão seria com a utilização da 

atividade descrita a seguir: 

Como já discutimos alguns aspectos sobre os rótulos dos alimentos e as 

informações que podem ser extraídas dessa leitura, solicita-se aos alunos que 

leiam um rótulo de um biscoito de leite.  Certamente observarão que ele possui 

um elevado percentual de carboidratos. Feito a leitura e observações das 

informações extraídas do rótulo, solicita-se aos alunos que coloquem um 

biscoito na boca e sintam como sua característica de sabor adocicado vai 

aumentando à medida que o mantemos na boca, sem mastiga-lo. Feito esse 

procedimento, inicia-se a discussão em torno do motivo dessa sensação com o 

passar do tempo. O objetivo dessa atividade é destacar o efeito da enzima 

amilase, contida na saliva, responsável por catalisar a clivagem do amido em 

glicose, monossacarídeo que confere o sabor doce do biscoito. 

 

PARTE 2 – DA ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO – TRANSFERÊNCIA E 

TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA NO METABOLISMO. 

 

OBJETIVOS 

Introduzir o conceito de energia livre de Gibbs buscando uma interpretação 

física para esse conceito, de forma a relacioná-lo com processos espontâneos dentro 

de um contexto da respiração celular. Discutir a transferência de energia no 

metabolismo da glicose enfatizando o papel das reações acopladas na síntese do 
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ATP. Comparar os mecanismos de liberação de energia via combustão direta e 

catabolismo dos nutrientes. 

Essa parte do texto constitui um ponto fulcral de nosso trabalho, pois 

iniciaremos uma discussão de como o organismo humano aproveita a energia do 

processo de oxidação dos nutrientes por meio de reações acopladas que ocorrem nas 

células. Enfatizaremos os aspectos da conservação e dissipação da energia nesses 

processos de transformação e transferência energética no metabolismo dos 

nutrientes. 

A energia liberada nos processos de oxidação dos nutrientes, seja na 

combustão direta em um calorímetro ou por meio do metabolismo, está diretamente 

ligada com as ligações químicas que constituem os nutrientes. O que não quer dizer 

que a energia está estocada nos alimentos, mas sim existe uma possibilidade 

potencial de liberação de energia quando esses nutrientes são processados em 

reações químicas de oxidação, formando moléculas mais estáveis com um 

abaixamento energético.  Essa energia é apontada por Mcardle (2003), como energia 

potencial. Por exemplo, dentro da física ouvimos falar muito sobre a energia potencial 

gravitacional, relacionada com a possibilidade de transferência de energia devido à 

interação com o campo gravitacional da Terra. Parte dessa energia potencial pode ser 

transferida dentro de um sistema de maneira a realizar trabalho mecânico, sendo outra 

pequena parcela dissipada na forma de calor.  A energia potencial de um sistema 

constituído por uma represa de água, por exemplo, pode ser transferida para 

movimentar pás que realizam trabalho mecânico para determinada função. Esse 

processo da queda d´água é dito como espontâneo, pois ocorre naturalmente 

liberando energia livre, ou seja, energia livre (em processos que ocorrem em pressões 

constantes usaremos o termo energia livre de Gibbs, ∆G) para realizar algum tipo de 

trabalho além do de expansão (ATKINS e PAULA,2010). Assim, definiremos os 

processos espontâneos termodinamicamente como aqueles que ocorrem com um 

abaixamento de energia livre de Gibbs do sistema.  Em nosso exemplo, à medida que 

água vai caindo, sua altura vai diminuindo assim como sua energia livre de Gibbs. 

Logo sua capacidade de realizar trabalho se torna menor em alturas menores.  A 

energia livre de Gibbs do sistema constituído pela água represada foi transferida para 

realização de outro processo que não é espontâneo, a movimentação das pás. Dentro 

de nossas células ocorrem processos semelhantes, como a síntese de moléculas de 
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ATP (Trifosfato de adenosina), o principal produto da respiração celular, apresentado 

em muitos livros didáticos como moeda energética, devido seu papel fundamental na 

bioenergética do nosso metabolismo. Assim como na queda d’água a energia 

proveniente para realização de trabalho foi transferida da água represada para as pás, 

no corpo humano a energia é transferida do processo de oxidação dos nutrientes para 

a formação de moléculas de ATP, por meio de várias reações acopladas em um 

mecanismo que denominamos respiração celular. A essa altura você deve estar 

indagando: “Esse valor de energia disponível para ser transferida (energia livre de 

Gibbs) é o mesmo da energia global liberada na oxidação dos nutrientes, como vimos 

na seção anterior?” Não!  Esse valor da energia livre disponível depende de uma 

avaliação energética mais minuciosa do processo, de modo a ponderar as 

contribuições entálpicas e entrópicas das transformações que ocorrem no processo. 

Esse balanço energético é feito com base em uma expressão matemática muito útil 

dentro da termodinâmica, expressa pela Equação (7).  

∆G=∆H-T∆S                                                                                                                  (7) 

Vamos então fazer uma breve análise comparativa entre as magnitudes da 

energia global dos alimentos (∆H) e a energia livre de Gibbs (∆G). Para isso, antes 

vamos apresentar o termo T∆S, em que: T é a temperatura do sistema e ∆S a variação 

de entropia do processo. A variação de entropia pode ser compreendida como uma 

medida de possibilidades de arranjos formados no sistema. Por exemplo, reações com 

reagentes sólidos que formam produtos gasosos tendem a apresentar uma variação 

de entropia positiva, pois moléculas gasosas possuem mais modos vibracionais do 

que moléculas sólidas, configurando um maior número de arranjos possíveis. Como 

veremos mais adiante, o conceito de entropia pode ser formalizado com mais rigor 

quando relacionado com a dispersão de energia e matéria dentro de um sistema, 

podendo até ser interpretado estatisticamente.  Com isso, agora podemos comparar 

os valores da energia disponível (∆G) para síntese de ATP e a energia global dos 

alimentos (∆H). O processo de oxidação dos nutrientes como vimos anteriormente, é 

um processo exotérmico, logo ∆H < 0 então, temos uma contribuição entálpica para o 

abaixamento da energia livre de Gibbs, favorecendo um valor de ∆G <0 de acordo 

com Equação (7). Agora devemos conjugar os efeitos desse processo exotérmico com 

uma análise entrópica do processo de oxidação dos alimentos. Sabemos que os 

produtos gerados na oxidação da glicose pelo oxigênio, são moléculas de gás 
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carbônico e vapor de água, contribuindo então para uma variação de entropia positiva 

∆S>0, de forma que a energia livre ∆G, se torne ainda mais negativa, de acordo com 

a Equação (7). Assim o valor de energia livre disponível para a formação de ATP (∆G) 

é maior em módulo do que a energia global dos alimentos, ou seja, nesse processo 

temos teoricamente mais energia disponível para realizar trabalho (∆G) do que a 

própria energia global dos alimentos (∆H), em função da variação entropicamente 

positiva do metabolismo da glicose. Deve ficar claro que o que acabamos de afirmar, 

não é o mesmo que dizer que o calor liberado (considerando que calor liberado é igual 

matematicamente a ∆H) foi totalmente transferido para realização de trabalho, 

gerando ainda um adicional de energia livre de Gibbs. Essa interpretação estaria em 

total desacordo com as leis da termodinâmica, pois além de ignorarmos os aspectos 

dissipativos de energia que impedem que todo calor se converta em trabalho, 

estaríamos propondo também um criadouro de energia.  Ademais, não significa que 

essa energia disponível para realizar trabalho (∆G) é transferida integralmente para o 

processo de síntese do ATP, pois parte dela é dissipada na forma de calor. Vimos 

então que o fator entrópico tem papel fundamental na comparação dos valores de 

entalpia e energia livre de Gibbs na determinação da influência da espontaneidade do 

processo. Na verdade, é a variação de entropia do universo (sistema + vizinhança) 

que determina a espontaneidade de um processo, de modo que processos 

espontâneos são aqueles que contribuem para uma variação positiva do universo. 

Sendo a variação negativa da energia livre de Gibbs do sistema, um reflexo da 

variação positiva da entropia do universo. Note que por conveniência é mais fácil 

obtermos medidas do sistema do que do universo, logo adotamos a variação de 

energia livre de Gibbs do sistema como um parâmetro termodinâmico para 

espontaneidade dos processos. 

Sumarizando 

Em um processo exotérmico o valor da energia livre para realização de trabalho 

é maior que a entalpia, caso o sistema tenha uma variação de entropia positiva. 

Por outro lado, o valor da energia livre se torna menor que a entalpia (∆H), se o 

processo for entropicamente desfavorecido (variação de entropia negativa). Já 

em um processo endotérmico, o valor da energia livre é menor que a entalpia, 

caso a variação de entropia seja positiva. Em contrapartida, a energia livre é 
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maior que a entalpia se o processo for entropicamente desfavorecido (variação 

de entropia negativa). 

 

Para que um organismo se mantenha vivo é imprescindível que ocorra uma 

entrada contínua de energia livre de Gibbs para que seja possível o desenvolvimento 

de 3 propósitos básicos na manutenção do organismo, como ressaltado por Tymoczko 

(2011): O transporte ativo de substâncias nos fluidos tissulares, a síntese de 

macromoléculas e o desempenho mecânico relacionado com a contração muscular, 

que daremos uma maior ênfase na parte 3 de nosso trabalho. Esse fluxo de energia 

livre de Gibbs proveniente da alimentação não é utilizado instantaneamente, ele é 

processado paulatinamente em reações acopladas intermediadas por moléculas 

capazes de transferirem energia livre de Gibbs em processos de hidrolise, como no 

caso do ATP e outros compostos fosforilados que são sintetizados pela impulsão de 

processos exergônicos provenientes da oxidação de compostos carbonados. Esse 

processo intrincado de reações acopladas muitas vezes é comparado com alguns 

sistemas físicos de transferência de energia como uma queda d’água, processo 

espontâneo, transferindo energia para o movimento de um moinho, processo não 

espontâneo. 

Essas comparações entre sistemas tratados disciplinarmente na física e na 

química são válidas para diminuir o elevado grau de abstração pertinente aos 

sistemas de reações químicas, além de ambos os sistemas apresentarem um fluxo 

de energia que são embasados pelas leis da termodinâmica. Porém, ressalvas devem 

ser feitas em determinadas comparações, como a alusão de um motor mecânico com 

uma mitocôndria (organela celular onde ocorrem os processos bioenergéticos do 

metabolismo). No processo de transferência de energia em um motor mecânico a 

combustão, a energia livre produzida na queima dos combustíveis também ocorre de 

acordo com a Equação (7), porém a energia é liberada de maneira abrupta e violenta, 

colaborando com um superaquecimento do entorno, devido uma dissipação 

instantânea na forma de calor.  Já nos processos de transferência de energia no corpo 

humano, esse fluxo de energia precisa ocorrer de forma controlada, para que se possa 

ter um maior aproveitamento da energia livre evitando dispensas instantâneas na 

forma de calor, que contribuiria para uma elevação absurda dos tecidos, causando 

desnaturação de materiais proteicos e outros prejuízos, como a desidratação do 
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organismo, levando a morte. Todo complexo e articulado processo de reações 

acopladas visando à transferência de energia livre de Gibbs via carreadores 

moleculares como o ATP, constitui o que chamamos de metabolismo energético, que 

pode ser dividido em dois tipos de processos: Catabolismo e anabolismo. Os 

processos catabólicos são aqueles que ocorrem com a oxidação de compostos 

energéticos, como a glicose, liberando energia livre de Gibbs (processo espontâneo) 

que pode ser transferida para a obtenção de moléculas (processos anabólicos) que 

são sintetizadas em reações que necessitam de energia livre para ocorrerem 

(processos não espontâneos), como a síntese do ATP.  Para a obtenção de um mol 

de moléculas de ATP a partir de ADP e fosfato em água, são necessários 30 Kj de 

energia livre de Gibbs, que são transferidos de processos de oxidação de compostos 

carbonados, como a glicose, por exemplo, (TYMOCZKO ,2011). A transferência de 

energia pela oxidação da glicose até os produtos finais da respiração celular, gás 

carbônico e água, ocorre em várias etapas que podem ser sistematizadas como: 

Glicólise, Ciclo de Krebs e Fosforilização oxidativa. As reações químicas nessas 3 

etapas envolvem transferência de elétrons entre compostos reduzidos e oxidados, por 

isso achamos mais conveniente que quando forem feitas alusões entre as 

mitocôndrias (organelas celulares onde ocorrem as reações do metabolismo 

energético) e motores mecânicos, que se refira pelo menos aos motores elétricos em 

detrimento aos motores à combustão, devido a maior semelhança no que se refere 

aos processos de transferência de elétrons de maneira processual. Nos organismos 

aeróbicos a oxidação dos compostos energéticos ocorre tendo o oxigênio como 

agente oxidante e os átomos de carbono como agentes redutores. Dauer et al., (2014), 

propõe que o fluxo de energia ao longo dos processos metabólicos deve ser 

compreendido por meio das reações de oxidação dos compostos de carbono, de 

forma que se possa atribuir uma interpretação química dos processos biológicos, 

evitando modulações e distinções disciplinares do conceito de energia. Assim, 

podemos “rastrear” o fluxo energético no metabolismo indiretamente pelas 

transformações da matéria que ocorrem nesse processo.  Quando falamos do fluxo 

de elétrons nos processos metabólicos, estamos nos referindo aos mesmos 

processos de oxirredução que ocorrem em sistemas estudados tradicionalmente na 

química, como os sistemas de pilhas, baterias e células eletroquímicas. Em uma pilha, 
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por exemplo, ocorrem processos de transferência de elétrons liberando energia livre 

de Gibbs de acordo com a Equação: 

∆G=∆GO+ RTln[red]/[oxi]                                                                                               (8) 

Em que: 

∆GO= Energia livre padrão da reação 

R=constante dos gases ideais 

T=temperatura do sistema reacional 

[red] e [oxi] = respectivamente as concentrações das espécies reduzidas e oxidadas 

no processo de transferência de elétrons. 

 

Em um contexto do metabolismo, podemos compreender a espécie reduzida 

como o nutriente energético, por exemplo, a glicose. E a espécie oxidada como o gás 

carbônico produzido no final da respiração celular, ou até mesmo o piruvato obtido na 

primeira etapa da respiração celular, a glicólise. À Vista disso, no desenvolvimento e 

aplicação dessa parte do trabalho focaremos nossos esforços em destacar o aspecto 

qualitativos das reações de oxirredução que constituem as 3 etapas do catabolismo 

da glicose.   

Antes de prosseguirmos para o desenvolvimento dessa seção, devemos 

salientar um ponto importantíssimo que pode causar visões distintas dos aspectos 

energéticos de reações químicas entre biólogos e químicos. Anteriormente 

destacamos que a transferência de energia livre do processo de oxidação da glicose, 

ocorre de forma intermediada e acoplada com a síntese de ATP via ADP e fosfato 

(processo não espontâneo), no entanto na seção anterior dissemos que a formação 

de ligações químicas são processos endotérmicos. Então você deve estar se 

debatendo: Como a formação da ligação do fosfato com o ADP demanda energia, se 

a formação de uma ligação química é um processo que libera energia, não seria o 

contrário? Então vamos esclarecer essa dúvida! 

O que muitas vezes não fica evidente em livros textos de biologia, é que a 

síntese da molécula de ATP por meio de ADP e fosfato, não é constituída somente 
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pela formação de uma ligação química entre o fosfato e o ADP, como pode ficar 

entendido pela interpretação da Figura a seguir: 

 

 

Figure 2A: Processo acoplado entre a oxidação da glicose e formação do ATP. 

 

A síntese de ATP envolve um processo que é constituído por mais uma etapa, 

a solvatação das moléculas. Então quando dizemos que a clivagem de uma molécula 

de ATP libera energia, estamos nos referindo a hidrolise da molécula de ATP, ou se 

já sua clivagem em meio aquoso que pode ser dividida em duas etapas hipotéticas: 

 

1) Clivagem das ligações químicas (processo endotérmico e endergônico): 

ATP→ ADP + P 

 

2) Solvatação das moléculas de ADP e P (processo exotérmico e exergônico): 

ADP + P + H2O→ ADP (aq) + P(aq) 

 

3) Reação global: 

ATP + H2O→ ADP (aq) + P(aq) 
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A soma das duas expressões acima nos fornece a expressão geral referente à 

reação exergônica de solvatação do ATP, em que a energia liberada no processo 2 

compensa a energia absorvida no processo 1, resultando em um processo global 

exergônico. Para que se evitem imbróglios desse tipo, é necessário que seja feita uma 

análise energética das contribuições das etapas intermediarias constituintes do 

processo global, como tentaremos propor em nossas atividades. (TYMOCZKO, 2011). 

Outro aspecto que merece ser salientado é que o ATP funciona como um 

transferidor imediato de energia em curto prazo. Segundo Tymoczko (2011), em 

média há uma taxa de consumo cerca de uma molécula de ATP por minuto em uma 

célula típica (entenda como célula típica, aquela com uma atividade metabólica 

normal). Ainda de acordo com o autor, o organismo humano apresenta uma 

quantidade total de ATP que se limita acerca de 250 g por organismo. Apesar dessa 

pequena quantidade, a taxa de consumo dessa molécula pode chegar a até 30 kg por 

hora em uma corrida vigorosa e alto rendimento.  Dessa maneira se faz necessários 

mecanismos de recuperação do ATP via ADP, fosfato inorgânico e energia livre de 

Gibbs proveniente da oxidação de nutrientes. 

 

Sugestão de leitura complementar 

Para um maior aprofundamento nos processos de carreamento de energia, 

sugerimos a leitura do artigo “Compostos fosfatados ricos em energia”, 

disponível na Revista Química Nova na Escola Vol.22 n 3. Apesar do título do 

artigo apontar para uma perspectiva de estoque de energia em ligações 

químicas, consideramos que o texto traz informações mais detalhadas dos 

aspectos energéticos e estruturais envolvidos no processo de transferência de 

energia livre na hidrólise do ATP. 

 

Como já foi destacado anteriormente, a oxidação total da glicose no organismo 

é dividida em 3 etapas. Vamos agora pontuar brevemente alguns aspectos 

importantes relacionados a cada uma dessas etapas. 

A via glicolítica ou glicólise é a primeira etapa do catabolismo energético da 

glicose. Essa etapa ocorre no citoplasma celular dos seres eucariontes, apresentando 
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como um saldo global duas moléculas d piruvato e duas moléculas de ATP, como 

mostrado na figura a seguir: 

 

Figura 3A: Primeira etapa da glicólise. 

 

Podemos sistematizar a glicólise em 3 estágios como apresentado por 

Tymoczko (2011): 

O primeiramente a glicose sofre um processo de fosforilazação via hidrolise do 

ATP. A fosforlização se faz necessária para inibir a difusão das moléculas pela 

membrana celular, impedindo seu fluxo para o meio extracelular. Em segundo motivo 

é que o grupo fosfato favorece a instabilidade estrutural da molécula de glicose, 

facilitando as reações posteriores de seu catabolismo. Posteriormente a glicose 

fosforilizada (glicose 6-fosfato) sobre uma reação de isomerização seguida de outra 

fosforilização, formando frutose1, 6 Bifosfato. Esse processo é importante, pois 

apenas três carbonos são metabolizados nos estágios posteriores da via glicolítica, 

de forma que a glicose não é imediatamente clivada em dois fragmentos de três 

carbonos, diferentemente da frutose 6- fosfato que prontamente é aprisionada na 

forma de frutose 1,6 frutose – bifosfato. Até esse estágio não ocorreu um fluxo de 

energia livre de Gibbs no metabolismo da glicose para formação de ATP, pelo 

contrário, foi indispensável um influxo de energia livre de Gibbs via hidrolise de duas 

moléculas de ATP, necessário para os processos endergônicos de formação da 
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Frutose 1, 6 bifosfato. O terceiro estágio da glicólise diferentemente, ocorrerá com 

uma diminuição da energia livre de Gibbs entre o reagente e inicial gliceraldeido 3 

fosfato proveniente da frutose 1,6 bifosfato , e o produto final piruvato , por meio de 

uma série reações oxirredução , responsáveis pelo fluxo de energia livre de Gibbs 

necessário para formação de 4 moléculas de ATP . Dessa forma, no final da via 

glicolítica, obteve-se um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. O piruvato produzido 

pela glicólise pode apresentar vários destinos em rotas metabólicas, dependendo do 

tipo de organismo e das condições celulares, como mostrado a seguir: 

 

Figura 4A: Rota metabólica divergente piruvato. 

 

Em organismos eucariontes e em situações aeróbias as moléculas de piruvato 

são transferidas do citosol para a matriz mitocondrial, onde é transformada em gás 

carbônico e acetil CoA, que inicia um clico de oito reações químicas, denominado ciclo 

de Krebs. No processo de oxidação aeróbica do ciclo de Krebs, para cada molécula 

de acetil CoA são geradas duas moléculas de gás carbônico, oito elétrons que são 

carreados por moléculas de NADH e FADH2, além de transferir energia livre de Gibbs 

suficiente impulsionar a formação de duas moléculas de ATP, via ADP e fosfato 

(TAVARES, 2015).  

Adiante, as moléculas de NADH e FADH2 serão oxidadas pelo oxigênio gasoso 

gerando um gradiente de íons H+ da matriz mitocondrial para o citosol que produzirá 

energia suficiente para processar acopladamente, a síntese de 34 moléculas de ATP. 

Tymocko (2011) ressalta que os aspectos energéticos envolvidos na cadeia 
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respiratória podem ser interpretados pela energia livre de Gibbs liberada em reações 

de oxirredução de acordo com a Equação: 

∆G0=-nFE0                                                                                                                                                                            (9)  

Em que, F é a constante de Faraday, que é a carga em Coulombs de um mol 

de elétrons. F=96320 C 

Por meio da Equação (9), podemos calcular a energia livre transferida na 

oxidação do NADH pelo oxigênio gasoso, para impulsionar a bomba de elétrons que 

fornecerá a energia suficiente para a síntese de ATP na cadeia respiratória.  

 

 O2 + 4 H+ + 4e-
→ 2H2O   E0= 0,82V 

2NADH  → 4e- + 2 NAD+ + 2H+  E0= 0,32V 

 O2 + 4 H+ + 2 NADH→ 2H2O   + 2 NAD+ + 2H+   E0=1,14 v 

 

Substituindo E0=1,14 v na Equação (9), obtemos um valor de cerca de 220 Kj 

por mol de energia livre que poderá ser transferida para a bomba de elétrons.  

Destacamos novamente que devido à natureza eletroquímica dos processos dessa 

etapa de maior rendimento energético do catabolismo da glicose, achamos mais 

conveniente que as comparações da mitocôndria com motores mecanismos, seja 

mais adequada quando se referir a motores elétricos em detrimento aos motores de 

combustão. 

O fluxo de prótons para a membrana externa da mitocôndria gera uma 

diferença de potencial que seria contornada pelo retorno dos prótons para o interior 

da matriz mitocondrial transferindo energia livre de Gibbs suficiente para a formação 

de moléculas de ATP em um complexo mecanismo eletroquímico/mecânico proposto 

por Peter Michell (TYMOCKO, 2011). Note que todas as reações envolvidas na cadeia 

respiratória transferem energia via forma de trabalho elétrico, diminuindo os aspectos 

dissipativos na forma de calor, tendo em vista as definições de calor e trabalho 

apresentadas na seção 1 de revisão desse trabalho. O que também corrobora com 

uma analogia mais plausível entre a mitocôndria e motores elétricos, no que se refere 

ao processo de transferência de energia livre de Gibbs. 
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Sugestão de leitura complementar. 

Como o escopo de nosso trabalho se refere aos aspectos energéticos 

envolvidos nas transformações/transferência de energia, não entraremos em 

detalhes referentes aos mecanismos detalhados das reações, bem como os 

aspectos catalíticos e até clínicos envolvidos no metabolismo energético. Para 

um maior aprofundamento nesses aspectos que não são pormenorizados no 

nosso texto, sugerimos a leitura de capítulos de metabolismo energético 

contidos em livros de bioquímica. Caso o material impresso desse texto seja 

pouco acessível, indicamos a leitura dos capítulos iniciais do e-book: 

“Introdução à engenharia mecânica: A química física da vida”, disponível nesse 

link. 

 

PARTE 3 – CONTRAÇÃO MUSCULAR E A ATIVIDADE FÍSICA: O FLUXO DE 

ENERGIA DO CORPO HUMANO PARA A VIZINHANÇA. 

 

OBJETIVOS 

Introduzir de maneira mais sólida o conceito de entropia e sua relação com os 

processos dissipativos e segunda lei da termodinâmica. Discutir os aspectos 

energéticos envolvidos nos processos de transferência de energia da solvatação do 

ATP até a contração muscular, salientando a dissipação de energia no organismo 

humano, bem como as formas que o organismo transfere energia na forma de calor.  

Discutir a transferência de energia em um panorama geral do trabalho. 

Nessa seção final do trabalho discutiremos os aspectos energéticos envolvidos 

no trânsito energético que “flui” do corpo humano para o entorno (vizinhança). 

Enfatizaremos a transferência de energia na forma de trabalho e calor transmitido nas 

formas de condução, irradiação e convecção, salientando como essa dissipação de 

energia contribui para o aumento entrópico do universo (vizinhança + sistema). 

Iniciaremos nossa revisão da base conceitual destacando a transferência de energia 

que ocorre nos mecanismos da contração muscular, impulsionados pela hidrólise do 

ATP. Posteriormente, enfatizaremos os aspectos dissipativos relacionados nesse 
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processo de transferência de energia. De modo a relacionar atividade física, 

dissipação de energia, transferência de calor, entropia e as leis termodinâmicas.  

Vimos anteriormente alguns pontos fundamentais das transformações e 

transferência de energia dos processos acoplados de oxidação dos nutrientes para a 

síntese de ATP, compondo o metabolismo energético. Vamos apresentar agora como 

a energia livre de Gibbs proveniente da hidrólise das moléculas de ATP pode ser 

usada para a realização de trabalho mecânico envolvido na contração muscular. 

Ressaltamos de acordo com Duran (2012), que nem toda energia utilizável 

proveniente da hidrolise de ATP é usada para funções motoras, boa parte dessa 

energia é usada para a manutenção da temperatura corporal, anabolismo de 

moléculas (proteínas e gorduras), funcionamento basal dos órgãos e dissipação na 

forma de calor transferido para a vizinhança. A parcela usada para realização de 

trabalho externo está diretamente ligada à contração muscular, aspecto que 

pormenorizaremos subsequentemente. 

Os modelos para os mecanismos de contração muscular foram propostos na 

década de 50 do século passado, pelos biólogos ingleses Hugh e Andrew Huxley. O 

modelo proposto pelos biólogos preconiza que a contração e distensão muscular 

ocorrem devido ao deslizamento dos filamentos proteicos delgados e espessos um 

sobre o outro. De forma que os filamentos protéticos de miosina, que compõe as fibras 

musculares, se separem de forma cíclica sobre os filamentos de actina, outra proteína 

que constitui as fibras musculares. Esse movimento de deslizamento é impulsionado 

pela energia liberada na hidrólise de moléculas de ATP, que é acionada por um 

complexo mecanismo de transmissão nervosa (MCARDLE, 2003). Nessa sucinta 

descrição do mecanismo de movimento muscular, fica explicito o papel fundamental 

da hidrólise do ATP como propulsara energética para a ocorrência de um processo 

não espontâneo, a contração muscular. O mecanismo descrito pode ser mais bem 

compreendido com o auxílio da figura a seguir e do vídeo disponível nesse link .  

 



 
 

139 
 

 

 

No processo de contração muscular, as cadeias de actina combinam-se com 

miosina e ATP. A actina é responsavel pela ativação da enzima ATPase que catalisa 

a hidrólise de ATP , tranferindo energia para a movimentaçao das pontes cruzadas de 

miosina responsáveis pela movimentação muscular(MCARDLE,2003). Ressaltamos 

que o mecanismo de contração e distensão muscular envolve outras etapas que se 

iniciam com  a geração de potenciais elétricos pelo nervo motor , porém não 

entraremos em detalhes desse mecanismo.   

A demanda energética necessária para gerar os movimentos musculares 

depende do tipo de atividade física que se está realizando. A razão da energia utilizada 

em determinada atividade física pelo tempo gasto nessa atividade é denominada taxa 

metabolica.( DURAN,2102). Uma forma de se mensurar esse gasto energético é pela 

técnica de calorimetria indireta , baseada na aferição do volume de oxigênio 

consumido pelo organismo durante a atividade física(MARCARDLE,2003). Vimos na 

seção anterior que o processo do metabolismo energético pode ser compreendido por 

uma série de reações de acopladas de transferência de energia livre de Gibbs. Essas 

reações dependem da utilização do oxigênio , logo a taxa de consumo desse gás 

fornece uma medida indireta da energia que está sendo liberada na oxidação dos 

nutrientes.  Segundo Duran( 2012), para cada litro de oxigênio consumido pelo corpo 

humano são tranferidos em média cerca de 20 kj de energia. Dessa forma se uma 

pessoa ao passear de bicicleta consumir 1,5 litros de oxigênio por minuto ,a taxa 

metabolica dessa atividade física é em média  de 500 J/s ou 500 w (1,5l/m x 20.000 

J).Logo , dependendo do tipo de atividade física que se realiza é necessário que se 



 
 

140 
 

recorra a uma demanada energética elevada , de forma que  a  recuperação das 

moléculas de ATP seja feita de maneira articulada com a demanda energética exigida 

pela atividade física. Existe uma ordem hierárquica do tipo de nutriente oxidado  em 

função  da taxa metabolica da atividade física , de forma que: à medida que se 

intensifica o tempo e vigor da atividade física, moléculas de glicose vão sendo 

consumidas , seguidas em uma ordem crescente pelo  glicogênio , gorduras e por fim 

aminoácidos( HIRSCHBRUCH,2008). Todo catabolismo energético dessas moléculas 

apresentadas convergem suas rotas metabolicas para a formação do piruvato , 

seguindo posteriormente para as etapas do ciclo de krebs e cadeia respiratória , de 

forma a gerar a concentração adequada de ATP necessário para suprir a taxa 

metabolica da respectiva atividade física. De maneira articulada é necessária também 

uma alimentação adequada para cada tipo de atividade física , para uma maximização 

do desempenho físico sem prejuízos para a saúde. Um ponto que deve ficar claro no 

processo de realização de trabalho mecânico pelos músculos , é que assim como em 

qualquer processo de transferência/ tranformação de energia , existe uma eficiência 

do processo ,  de forma que nenhum processo atimge uma eficiência de 100%.  Os 

músculos conseguem aproveitar apenas uma parte da energia livre de Gibbs liberada 

no processo de hidrolise do ATP , sendo a outra parcela dissipada na forma de calor.  

Logo , como proposto por Duran( 2012) , a eficiência muscular é dada pela razão entre 

o trabalho necessário para se realizar determinada atividade física e a taxa metabolica 

dessa atividada. Por exemplo ,  se em uma corrida o trabalho mecânico médio por 

segundo realizado para movimentar os dois membros inferiores é de 

aproximadamente 2500 w e a taxa metabolica dessa corrida  baseada no consumo de 

oxigênio necessário para oxidação dos alimentos for igual à 12 500 w , teremos 

portanto, uma eficiência muscular aproximada de 20%(2500/12500). Ou seja , apenas 

20 por cento da energia proveniente  dos  mecanismos matabólicos de oxidação dos 

nutrintes  é transferida para a realização de trabalho mecânico necessário para a 

contração  e distensão das fibras musculares. Sendo a outra parcela da energia 

dissipada e tranferida na forma de calor. 

Parte do calor gerado pode aquecer os tecidos musculares e adjacentes , 

cabendo ao fluxo sanguíneo tranferir o calor de forma que seja propagado, aquecendo 

outras partes do corpo. O aquecimento corporal é minimizado por mecanismos de 

tranferência de calor para o entorno . Para que ocorra uma manutenção da 
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temperatura corporal em um intervalo de 36 – 37 graus, o hipotálamo situado no 

cerebro atua como uma espécie de termostato , controlando mecanismos de 

tranferência de calor principalmente por irradiação e convecção. De acordo com Duran 

( 2012) , cerca de 50% do calor tranferido do corpo humano para vizinhança se da por 

meio de emissão de radiações , 25% na forma de convecção . Os outros 25 % 

restantes são tranferidos pela evaporação e transpiração. A transferência de calor na 

forma de radiação eletromagnetica ocorre de acordo com o modelo proposto por 

Stefan-Boltzman, em que a intesidade da radiação infravermelha  emitida é 

proporcinal a quarta potencia da temperatura da superfície corporal.  Já o calor 

tranferido por convecção segue um modelo matemático de emissão mais complexo , 

conhecido por lei de resfriamento de Newton. Não entraremos em detalhes nas 

expressões matemáticas de cada modelo de tranferência de calor , pois como 

proposto em nossos objetivos , visamos atribuir mais significado físico aos aspectos 

energéticos em detrimento a cálculos massantes isolados de interpretações físicas 

dos fenômenos. 

As diversas formas de transferência de calor do corpo humano para as 

viznhanças , processo relacionado aos aspectos dissipativos da energia , 

desempenham um papel central no entendimento da segunda lei da termodinâmica 

no ambito de sistemas vivos como o corpo humano.  A segunda lei da termodinâmica 

explica a tendência dos processos ocorrem naturalmente , essa compreensão tem 

como parâmetro a variação da entropia do universo, de forma que processos 

espontâneos ocorrem com um aumento da entropia do universo (ATIKINS, 2003). 

Destacamos na segunda seção de revisão desse trabalho , que a entropia está ligada 

com a dispersão energética e material de um sistema , de modo que sistemas com 

maiores possibilidades de dispersão de materia e energia, contribuem para um 

aumento da entropia do universo , de  acordo com a segunda lei da termodinâmica. 

Essa perspectiva   probalibilística e estatística de entropia foi proposta por  Boltzman,e 

suas interpretações convergem para as mesmas conclusões obtidas pela visão 

clássica de entropia proposta por Clausius , relacionada com a impossibilidade de se 

tranformar calor integralmente em trabalho. No entanto, a essa altura você deve estar 

se questionando: 

- Se o corpo humano é um sistema totalmente organizado , a formação do 

organismo humano não está de acordo com a segunda lei da termodinãmica? 
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Para responder essa pergunta , primeiramente vamos dividir o universo nas 

duas partes que o compõe: O sistema , que nesse caso é o corpo humano. E a 

vizinhança , o entorno do corpo humano. Realmente com base em uma intepretação 

qualitativa da variação da entropia do corpo humano, fica evidente que há uma 

variação negativa de entropia , pois as possibilidades de dispersão da materia e 

energia dentro de nosso corpo são limitadas devido nossa organização estrutural. 

Porém,essa variação de entropia negativa do sistema é compensada pela elevada 

variação positiva de entropia que causamos em nosso entorno , sendo que grande 

parte dessa dispersão de energia é proveniente dos processos de tranferência de 

calor. Essa relação entre entropia e funcionamento do corpo humano  é um dos pontos 

discutidos no livro What’s Life de Ervin Schrondinger ( 1944). De acordo com o autor, 

o corpo humano assim como outros sistemas biológicos, tende a um estado de 

equilíbrio termodinâmico, um estado de máxima entropia, equivalente a morte. Para 

que esse estado possa ser contornado, o corpo  humano contribui para um aumento 

expressivo da entropia do entorno, de forma compensatória a variação negativa de 

entropia devido seu elevado nível organizacional (HENRIQUES, 2013). Em outras 

palvras, parafrasendo Chico Science em trecho da música da lama ao caos“ ... eu 

desorganizando posso me orgazinar...”. A maior parte do aumento de entropia do 

entorno gerado pelo corpo humano é proveniente dos processos de tranferência de 

calor e dos processos dissipativos envolvidos nas tranformações energérticas no 

metabolismo humano. Assim, respondemos a questão lançada anteriormente, NÃO ! 

A vida não viola as leis da termodinâmica. A energia se conserva e se dissipa em 

todos os processos de suas tranformações e tranferência, contribuindo para a 

dispersão da materia e energia , aumentando a entropia do universo. 

Para finalizar nossa série de textos de revisão que buscam relacionar os 

aspectos energéticos alicerçados pelas leis da termodinâmica e o fluxo energético no 

corpo humano , do metabolismo dos alimentos à contração muscular. Frisamos que 

apesar de recorrermos a artificios , modelos e teorias que são usados para explicar o 

funcionamento de máquinas e outros processos não necessariamente constiuidos de 

sistemas vivos, comprendemos que essa abordagem  é insuficiente para entender 

integralmente  a complexidade da vida, como salientado por Capra (1998). 
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Sugestão de leitura complementar 

Se você quiser aprofundar mais na termodinâmica aplicada a sistemas 

biológicos como o corpo humano e seus impactos tecnológicos, principalmente 

nas áreas da saúde, fisiologia e atividade física, sugerimos a leitura da 

dissertação de mestrado de Izabela Batista Henriques. Intitulada “Desempenho 

exergético do corpo humano e de seu sistema respiratório em função de 

parâmetros ambientais e da intensidade da atividade física”.  

O trabalho abarca um sólido referencial teórico da termodinâmica e o corpo 

humano. A dissertação pode ser acessada na página da biblioteca digital da 

USP nesse  link. 
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APÊNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

Área de formação: 

Identificação (facultado): 

 

1) Avalie de 0 a 10 essa seção do trabalho. 

2)As discussões abordadas contribuíram para possíveis esclarecimentos em relação 
aos conteúdos tratados? Se sim, quais principais contribuições geradas? 

3) você usaria alguma parte dessa etapa do trabalho em suas aulas? Se sim, quais 
ajustes fariam? Caso não, qual motivo? 

4)As discussões geradas são compatíveis com sua área de formação e o nível de 
ensino em que você leciona? 

5)Essa parte do trabalho relacionada a alimentação, remete a alguma disciplina 
específica? Qual? 

 

Sugestões: 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

Área de formação: 

Identificação (facultado): 

 

1) Avalie de 0 a 10 essa seção do trabalho. 

2)As discussões abordadas contribuíram para possíveis esclarecimentos em relação 
aos conteúdos tratados? Se sim, quais principais contribuições geradas? 

3)Você usaria alguma parte dessa etapa do trabalho em suas aulas? Se sim, quais 
ajustes fariam? Caso não, qual motivo? 

4)As discussões geradas são compatíveis com sua área de formação e o nível de 
ensino em que você leciona? 

5)Essa parte do trabalho relacionada ao metabolismo remete a alguma disciplina 
específica? Qual? 

Sugestões: 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

Área de formação: 

Identificação (facultado): 

 

1)Avalie de 0 a 10 essa seção do trabalho. 
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2) As discussões abordadas contribuíram para possíveis esclarecimentos em relação 
aos conteúdos tratados? Se sim, quais principais contribuições geradas? 

3) Você usaria alguma parte dessa etapa do trabalho em suas aulas? Se sim, quais 
ajustes fariam? Caso não, qual motivo? 

4) As discussões geradas são compatíveis com sua área de formação e o nível de 
ensino em que você leciona? 

5) Essa parte do trabalho relacionada a atividade física, remete a alguma disciplina 
específica? Qual? 

Sugestões: 
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APÊNDICE F - TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Prezado professor,  

 

Convidamos você a participar da pesquisa “As transformações de energia 

no corpo humano como abordagem temática para o ensino de termodinâmica”, 

que será realizada para obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Gilmar 

Pereira de Souza, como trabalho final do aluno José Luiz Santana Júnior.  

Os objetivos do estudo são: elaborar e aplicar um curso de curta duração 

relacionado com as transformações de energia no corpo humano, com uma proposta 

integradora entre o ensino de química, física e biologia, alicerçada nos domínios 

conceituais da termodinâmica; analisar os possíveis impactos e contribuições da 

aplicação do curso em uma turma de professores de ciências na formação continuada; 

gerar materiais didáticos e propostas de ensino, dentro da abordagem proposta, para 

utilização de professores em aulas no ensino médio. 

Realizaremos diversas atividades de ensino investigativas relacionadas aos 

aspectos energéticos envolvidos em suas transformações no corpo humano. Os 

procedimentos desta pesquisa incluem filmagem, registro de áudio e vídeo durante a 

execução das atividades para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, 

para que posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de compreender e verificar 

o processo de aprendizagem. Para a utilização das imagens e áudio, pedimos a você 

que assine também um termo de utilização de imagens e som de voz. Além disso, 

utilizaremos um caderno para anotações e produção de textos e atividades. Todos os 

registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade do 

Orientador Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza e serão arquivados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados e deletados dos computadores após este prazo.  

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico. Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo 
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e todos os cuidados serão tomados evitando a exposição dos participantes, 

como por exemplo, edição de imagens, de forma que não seja possível 

identificar os participantes da pesquisa. Nosso maior interesse está nas falas 

dos participantes, escolhemos a filmagens pois podemos extrair a partir das 

imagens, áudios com melhor qualidade, por isso podemos escolher ângulos de 

filmagens que não permitam a identificação dos participantes. Além disso, os 

arquivos não serão socializados em nenhuma hipótese, buscando garantir a 

confidencialidade das informações pessoais dos mesmos, para que não sejam 

identificados e ou revelados publicamente em nenhuma hipótese. Informamos ainda 

que somente o discente e o orientador terão acesso aos dados e este serão 

arquivados em computadores e protegidos com ferramentas que limitam o acesso de 

usuários não autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo 

estarão sob a responsabilidade do Prof. Gilmar Pereira de Souza, membro e 

orientador da pesquisa. Esses documentos gerados serão arquivados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados após este prazo. 

 A aplicação do curso será realizada em horário previamente acordado com os 

alunos participantes. Em caso de concordância da aplicação da sequência nos 

horários compatíveis com as aulas da disciplina de Ensino e Aprendizagem de 

Química II, o professor Gilmar Pereira de Souza, se responsabiliza e disponibiliza a 

negociar a reposição das aulas, tanto para aqueles que participarem da pesquisa, 

como para aqueles que optarem em não participar. Ressalto que como a pesquisa é 

de caráter voluntário, os professores matriculados na disciplina que optarem em não 

participarem da pesquisa, não sofrerão nenhum tipo de prejuízo em relação ao 

desenvolvimento e avaliações na disciplina. Pois, além da flexibilidade para a 

reposição das aulas, os conteúdos abordados na pesquisa não fazem parte da ementa 

da disciplina, como previamente acordado com o professor Gilmar Pereira de Souza.  

Qualquer dúvida em relação à pesquisa pode ser esclarecida com o proponente 

José Luiz, pelo contato joseluiz@ufop.edu.br e com o orientador da pesquisa 

Professor Gilmar Pereira Souza pelo contato gsouza@ufop.edu.br. Casos de dúvidas 

relacionadas a aspectos éticos da pesquisa podem ser esclarecidas junto ao Comitê 

de ética e pesquisa da UFOP, pelo telefone (31)3559-1368 ou pelo e-mail: 

cep.propp@ufop.edu.br. Para maiores informações consultar a resolução 466/12. 
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________________________________________________ 

Assinatura do Participante  

 

________________________________________________ 

Prof. José Luiz Santana Júnior 

Pesquisador 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza. 

Orientador da Pesquisa 

 

 

 

Ouro Preto, ____ de _________ 2018. 
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APÊNDICE G - SLIDES 
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO 1 

 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

1. Qual sua área de formação?  

 

2. Em qual nível de ensino você leciona ou já lecionou? Há quanto tempo 

você leciona? 

 

3. Durante sua carreira docente, você já trabalhou de forma integrada as 

disciplinas de física, química e biologia? Se sim, em qual contexto? Caso 

não, qual o motivo? 

 

4. Certamente você já ouviu a palavra energia, seja nas aulas de ciências ou 

em um contexto qualquer no seu dia a dia. Expresse por meio de textos, 

desenhos ou outras formas de expressão, como você compreende o que 

é energia. Se possível dê exemplos de situações e contextos onde esse 

conceito está presente. Escreva os principais tipos de energia que você 

conhece. 

 

5. Durante sua formação acadêmica, em qual (is) disciplina (s) o conceito de 

energia foi mais trabalhado? 

 

6. Em qual (is) conteúdo (s) dentro da disciplina que você leciona ou lecionou, 

você aborda o conceito de energia? Quais principais dificuldades 

encontradas por você e pelos alunos em compreenderem esse conceito? 

 

7. Assinale a alternativa que melhor representa seu grau de concordância 

com a assertiva a seguir: O ensino do conceito de energia é tratado de 

maneira diferente nas disciplinas de química, física e biologia. Logo, 

existem três conceituações distintas para energia, de acordo com a 

disciplina em que ela é tratada. 
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( ) Concordo plenamente   

( ) Concordo parcialmente , pois apesar do conceito de energia ser tratado de maneira 

diferente na química , física , e biologia. Energia possui a mesma base conceitual 

independente do domínio disciplinar. Existindo, portanto, formas de energia diferentes 

que podem ser trabalhadas de maneiras peculiares dependendo da disciplina em que 

o conceito é abordado. Porém, todas são explicadas sob um mesmo embasamento 

teórico, independente da disciplina em que o conceito é tratado. 

( ) Concordo parcialmente , pois mesmo  que o conceito de energia possua 

embasamento teórico explicativo diferente em cada disciplina , ele  ainda sim é tratado 

de forma idêntica na química , física e biologia. 

( ) discordo totalmente. 

 

8. O que você entende por trabalho, calor e energia interna de um sistema? 

 

9. Avalie a expressão: “Amanhã terei que malhar muito para queimar essas 

calorias que adquiri nas férias, de tanto que comi.” 

 

a) O que você entende por calorias? 

b) O termo queimar usado na expressão acima pode ser compreendido 

literalmente como uma combustão? Se sim, onde essa combustão ocorre no 

corpo humano? 

c) Como a prática esportiva queima calorias? Como ocorre a relação 

entre a prática esportiva e a perda de peso? 
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10. Em cada situação descrita abaixo marque um X para o (s) respectivo (s) aspecto (s) que ocorre (m) na situação descrita. 

Na última coluna assinale o(s) domínio (s) disciplinar (es) que você entende estar(em) relacionado(s) com a respectiva 

situação, marcando b para biologia, q química e f para física ou nd para nenhum domínio disciplinar. 

 

 

 

Situação 

 

Aspecto 
 

 

Possível (is) 

domínio(s) 

disciplinar (es) 

 

Conservação 

 

Transferênci

a 

 

Transformaçã

o 

 

Dissipaçã

o 

 

Uma bola de ping pong solta de uma altura de 2 m 

quicando até parar. 
 

     

A colisão de um automóvel contra uma parede de 

concreto. 

     

Fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos da 

cadeia alimentar 

     

Combustão da glicose em um calorímetro      

Bexiga de borracha sendo cheia quando colocada na 

boca de um tudo de vidro contendo bicarbonato e 

vinagre 
 

     

Glicose sendo metabolizada dentro das células.      
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Jogador de futebol aplicando um carrinho na bola, 

deslizando na grama até parar. 
 

     

Queima de combustível em um motor      

Sensação de frio nas mãos ao tocar uma lata de 

refrigerante gelado. 
 

     

Explosão de um gás inflamável       

Planta realizando fotossíntese      

Fermentação da cana para produção de cachaça      

Contração muscular durante uma caminhada      

Aquecimento de um recipiente onde ocorre uma 

reação química exotérmica. 

     

Aquecimento da água no chuveiro      
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11. Podemos definir resumidamente um processo espontâneo como aquele que 

ocorre naturalmente devido a uma diminuição de energia. Nos itens abaixo, 

marque E para aquele (s) que você identifica como espontâneo(s), assinalando 

também X no(s) parâmetro(s) energético(s) que é (são) usado(s) para determinar (em) 

a espontaneidade do processo. 

 

a) Formação de ATP nas células.  

(    )  Energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

b) Decomposição da Glicose na respiração celular.  

(    ) Energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

c) Ebulição da água a 100 graus Celsius.  

(    )  energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  
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(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

d) Transformação do amido em glicose na boca 

(    ) Energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

e) Queda livre de uma bola de futebol. 

(    ) Energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 
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APÊNDICE I-QUESTIONÁRIO 2 

Nome (facultado): 

Formação: 

Imagens semelhantes à figura baixo são recorrentes em livros textos que 

tratam de bioenergética e metabolismo. 

 
 

1) Qual forma de energia você associa visualmente aimagem? 

 

2) Essa forma de energia é adequada para realização das funções vitais que 

estão destacadas notexto? 

 

3) Vimos na seção anterior, que uma ligação química pode ser interpretada 

termodinamicamente como um abaixamento de energia. De maneira contrária, a 

clivagem de uma ligação química demanda energia. Então qual motivo da 

dissociação do ATP em ADP e fosfato inorgânico liberar energia? 

 

4) Com base na variação de energia livre de Gibbs do metabolismo da 

glicose e da formação de ATP, calcule o rendimento energético da respiração 

celular. Ocorreu dissipação e conservação da energia? 

 

5) Refaça o cálculo para condições fisiológicas de uma célula muscular, à 

uma temperatura de 37 graus e concentrações de ATP, ADP e P respectivamente 

iguais à 5, 0,2 e 10mmol.  
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APÊNDICE J - QUESTIONÁRIO 3 

 

Nome (facultado):  

Formação: 

 

 

1) A hidrólise do ATP em ADP e fosfato inorgânico é um processo que 

ocorre intensamente no metabolismo celular, apresentando uma grande demanda 

até mesmo quando estamos em repouso, situação que aparentemente não requer 

uma elevada exigência energética. Dessa forma, a recuperação do ATP via ADP 

e fosfato também é muito exigida para suprir as demandas energéticas básicas 

do organismo. Essa reposição é feita principalmente pela glicose disponível no 

sangue. Em situações de baixas taxas de glicose no sangue, como o organismo 

procede para sustentar a elevada demanda na reposição das moléculas deATP? 

 
2) É muito comum pessoas que praticam atividades físicas relacionarem o 

valor energético de uma refeição com o gasto energético da atividade que 

praticam, efetuando cálculos de quanto tempo devem realizar determinada 

atividade física para compensarem as calorias “adquiridas“ ou vice-versa. Por 

exemplo: Julia gosta de começar o dia fazendo atividade física, logo de manhã 

ela se desloca a pé para escola, num percurso médio de 1 h de caminhada. Em 

um determinado dia depois de uma aula de física, Júlia decidiu fazer um cálculo 

para determinar o trabalho médio realiza do por ela durante sua caminhada de ida 

Para refletir e pesquisar... 

O ATP apresenta um papel de intermediador energético nos processos 

metabólicos, de forma que sua hidrólise fornece energia para diversas 

demandas do nosso organismo. A síntese dessa molécula é impulsionada pela 

energia livre de Gibbs proveniente da oxidação dos nutrientes. No entanto, o 

valor energético dos alimentos é expresso nos rótulos pelo seu calor de 

combustão (entalpia de combustão). Qual motivo do valor energético dos 

alimentos não ser expresso diretamente em termos da energia livre de Gibbs da 

oxidação dos nutrientes? 
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e volta da escola .Ela usou o trabalho como a variação da energia cinética durante 

o percurso, utilizando a massa de suas pernas e a velocidade média de sua 

caminhada, chegando a um resultado de 72 000 J de trabalho realizado em 2 h 

de caminhada (percurso de ida e de volta). Preocupada com sua alimentação, 

Júlia resolveu decidir o que comeria no almoço para repor o gasto energético 

devido a sua caminhada. Como seus músculos realizaram um trabalho de 72 KJ, 

Júlia converteu esse valor para calorias, concluído que para repor a energia gasta 

no seu trajeto de ida e volta da escola, era necessária uma refeição que 

disponibilizasse aproximadamente 17,224 Kcal (valor do trabalho equivalente em 

calorias) de energia livre de Gibbs. É plausível considerar a equivalência 

energética feita por Júlia? Caso não, o valor da refeição que Júlia deve fazer para 

suprir a energia gasta na forma de trabalho, deve ser maior ou menor que 17,224 

Kcal. Considere como corretos os cálculos feitos por Júlia, tanto para 

determinação do trabalho, quanto sua conversão para Kcal. 

3) As concentrações de ATP, ADP e fosfato inorgânico são diferentes em 

células com funções distintas, como mostrado na tabelaa baixo: 

 
Células ATP( mM) ADP( 

mM) 
P( mM) 

Y 5 0,2 10 

X 3 2,2 12,1 

Z 5 25 10 

 

Em qual tipo de célula ocorre uma maior liberação de energia livre de Gibbs, 

decorrente da hidrólise do ATP? Justifique. 

Se necessário utilize ∆G=∆G0+ R Tln, R = 8,314J/ mol K , T = 310 
 

∆G0= -30500 J. 

 

4) Nos itens abaixo, marque E naquele (s) que você identifica como 

espontâneo (s), assinalando também um X na (s) forma (s) de energia (s) que é 

(são) usada (s) como parâmetro (s) de espontaneidade doprocesso. 

 
a) Formação de ATP nas células (  ) 

Energia interna do sistema (  ) 
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Entalpia do sistema (  ) 

Potencial do sistema (  ) 

Cinética do sistema (  ) 

Energia livre de Gibbs do sistema (  ) 

 

b) Decomposição da glicose na respiração celular (  ) 

Energia interna do sistema (  ) 

Entalpia do sistema (  ) 

Potencial do sistema (  ) 

Cinética do sistema (  ) 

Energia livre de Gibbs do sistema (  ) 

 

c) Distensão de uma mola comprimida (  ) 

Energia interna do sistema (  ) 

Entalpia do sistema (  ) 

Potencial do sistema (  ) 

Cinética do sistema (  ) 

Energia livre de Gibbs do sistema (  ) 

 

 

d) Transformação do amido em glicose na boca (  ) 

Energia interna do sistema (  ) 

Entalpia do sistema (  ) 

Potencial do sistema (  ) 

Cinética do sistema (  ) 

Energia livre de Gibbs do sistema (  ) 

 

e) Movimento das fibras musculares no bíceps (  ) 

Energia interna do sistema (  ) 

Entalpia do sistema (  ) 

Potencial do sistema (  ) 

Cinética do sistema (  ) 

Energia livre de Gibbs do sistema (  ) 
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6) As mitocondrias geralmente são comparadas a motores , devido aos processos 

de tranformação de energia que nela ocorrem. Qual dos motores dos veículos 

abaixo ( motor a combustão e motor elétrico) , realiza um processo de tranformação 

de energia que mais se assemelha com as transformaçoes de energia em uma 

mitocondria? Justifique. 
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APÊNDICE K - QUESTIONÁRIO 4 

 

Formação: Biologia (   ); Química ( ); Outra( )  

 

1) Em cada situação descrita abaixo marque um X para o(s) respectivo(s) aspecto(s) que ocorre(m) na situação descrita. Na última 

coluna assinale o(s) domínio(s) disciplinar(es) que você entende estar(em) relacionado(s) com a respectiva situação, marcando “B” 

para biologia, “Q” química e “F” para física ou “ND” para nenhum domínio disciplinar. 

 

 

Situação 

 

Aspecto 
 

 

Possível (is) 

domínio(s) 

disciplinar 

(es) 

 

Conservação 

 

Transferência 

 

Transformação 

 

Dissipação 

Uma bola de pingpong solta de uma altura de 2 m 

quicando até parar. 
 

     

A colisão de um automóvel contra uma parede de 

concreto. 
 

     

Fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos da 

cadeia alimentar 

     

Combustão da glicose em um calorímetro      



 

173 
 

Bexiga de borracha sendo cheia quando colocada na 

boca de um tudo de vidro contendo bicarbonato e 

vinagre 

     

Glicose sendo metabolizada dentro das células.      

Jogador de futebol aplicando um carrinho na bola, 

deslizando na grama até parar. 
 

     

Queima de combustível em ummotor      

Sensação de frio nas mãos ao tocar uma lata de 

refrigerante gelado. 
 

     

Explosão de um gás inflamável       

Planta realizando fotossíntese      

Fermentação da cana para produção de cachaça      

Contração muscular durante uma caminhada      

Aquecimento de um recipiente onde ocorre uma 

reação química exotérmica. 

     

Aquecimento da água no chuveiro      
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2) Podemos definir resumidamente um processo espontâneo como aquele que 

ocorre naturalmente devido a uma diminuição de energia. Nos itens abaixo, 

marque Epara aquele (s) que você identifica como espontâneo(s), assinalando 

também X no(s) parâmetro(s) energético(s) que é (são) usado(s) para determinar (em) 

a espontaneidade do processo. 

 

a) Formação de ATP nas células.  

(    )  Energia interna do sistema  

( ) Entalpia do sistema  

( ) Potencial do sistema  

( ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

b) Decomposição da Glicose na respiração celular.  

(    ) Energia interna do sistema  

( ) Entalpia do sistema  

( ) Potencial do sistema  

( ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

c) Ebulição da água a 100 graus Celsius.  

( )  energia interna do sistema  

( ) Entalpia do sistema  

( ) Potencial do sistema  

( ) Cinética do sistema  
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(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

d) Transformação do amido em glicose na boca 

(    ) Energia interna do sistema  

( ) Entalpia do sistema  

( ) Potencial do sistema  

( ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

f) Queda livre de uma bola de futebol. 

(    ) Energia interna do sistema  

(    ) Entalpia do sistema  

(    ) Potencial do sistema  

(    ) Cinética do sistema  

(    ) Energia livre de Gibbs do sistema 

 

3) Qual das alternativas abaixo mais se assemelha com seu entendimento sobre a 

proposta do curso aplicado na turma durante o mês de Setembro: 

(    ) Um curso disciplinar de química com a temática energia.  

(    ) Um curso disciplinar de biologia  com a temática energia. 

(    ) Um curso disciplinar de física  com a temática energia. 

(   ) Uma proposta  que integra as disciplinas de química, física e biologia, utilizando a 

temática energia. 

(    ) Um acumulado de conteúdos de  química , física e biologia , justapostos pela 

temática energia . 

(    ) Uma proposta interdisciplinar , permita pela temática energia. 

(    ) Outras possibilidades ( especifique). 


