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REPASAMOS O TEMA DA ENERXÍA 

O primeiro foguete( C.NATURAIS E COMPRENSIÓN LECTORA) 

 

A gasolina mesturouse co osíxeno líquido e ardeu: o foguete ascendeu 

tronando pola atmosfera. Ao cabo de pouco tempo esgotouse o combustible, o 

foguete seguiu subindo ata unha altura máxima e logo caeu. 

Isto aconteceu nas proximidades de Auburn, unha pequena cidade dos 

Estados Unidos, o 16 de marzo de 1926. Un científico chamado Robert 

Hutchings Goddard ensaiaba o primeiro foguete de combustible líquido que ía 

ser lanzado ao ceo. 

A súa muller fíxolle unha fotografía xunto ao artefacto: era un foguete de 1,20 

metros de alto e 15 centímetros de diámetro, e estaba sostido por unha base. 

O foguete só subiu a unha altura de 12 metros e non alcanzou unha 

velocidade superior aos 90 quilómetros por hora, pero o experimento foi de 

grande importancia: Goddard puxo, el só, os fundamentos do emprego de 

foguetes na exploración espacial. Velaquí está a orixe dos grandes foguetes 

que se lanzarían máis adiante. 

En xullo de 1929, Goddard lanzou un foguete algo maior. O novo modelo 

alcanzou máis velocidade e altura que o anterior. Ademais, foi o primeiro 

foguete que transportou instrumentos de medición. Levaba a bordo un 

barómetro e un termómetro, así como unha cámara para fotografalos. 

Isaac ASIMOV: Momentos estelares de la ciencia (adaptación). Madrid, Alianza Editorial, 2010. 

Coñecementos previos  
(1) .Compara un dos foguetes do transbordador espacial Atlantis e o foguete 

pioneiro de Goddard. Cal leva máis combustible? Cal cres que lle proporciona 
máis enerxía ao vehículo? 
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2.En que ano foi lanzado o primeiro foguete? Quen o inventou? 

O primeiro foguete foi lanzado o ano e foi un invento de 

 

3.Explica que combustible lle proporcionaba enerxía ao foguete. 

4.Explica a importancia que tivo o lanzamento de 1929 respecto do de 1926. 
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RECORDAMOS QUÉ A ENERXÍA 

1. Que é a enerxía? 

A enerxía é o que produce cambios na materia e nos permite realizar un 

traballo. 

O ser humano, dende moi antigo, usou a enerxía que lle proporcionaban os 

animais para traballar a terra, a leña para quentarse, o vento para impulsar os 

barcos e a auga para mover os muíños. 

Na actualidade, utilizamos a enerxía para facer funcionar ordenadores, 

televisores, calefaccións, trens, coches, avións... 

Ademais, as persoas realizamos todos os días un gran número de 

actividades, e para iso tamén necesitamos enerxía. Esta enerxía 

proporciónannola os alimentos. 

A enerxía é o que produce cambios na materia e a que permite realizar un traballo. 

Por exemplo: 

 As plantas utilizan a enerxía que lles chega do Sol para fabricar alimento 

e desenvolverse. 

 Os animais herbívoros utilizan a enerxía que lles proporcionan as 

plantas para medrar e realizar as súas actividades diarias. 

 As industrias empregan a enerxía proporcionada polas fontes de enerxía 

para fabricar produtos e levalos aos lugares de consumo.  

As fontes de enerxía son os recursos dos que obtemos a enerxía; por 

exemplo, o petróleo e o Sol.  

Para almacenala, hai medios naturais como o amidón das sementes e 

dispositivos artificiais como pilas e baterías. 

 

A enerxía que obtemos dos alimentos permite, por exemplo, que realicemos as nosas 

actividades diarias. 
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2. As formas de enerxía  

 
Diferentes formas de enerxía. 

A enerxía pode manifestarse de diferentes formas: 

 Enerxía eléctrica. É a enerxía que transporta a corrente eléctrica.  

 Enerxía térmica. É a enerxía que pasa dun corpo quente a outro frío. 

Tamén se chama calor.  

 Enerxía cinética. É a enerxía que teñen os obxectos que se moven.  

 Enerxía química. É a enerxía que almacenan as substancias que forman 

os alimentos, a que conteñen as pilas e baterías, os combustibles, etc.  

 Enerxía luminosa. É a enerxía que transporta a luz, como a do Sol, e 

que se aproveita, por exemplo, nos paneis solares.  

 Enerxía nuclear. É a enerxía que se obtén nas centrais nucleares, ao 

producir reaccións en minerais radioactivos coma o uranio.  

3. Transformación da enerxía 

 

A enerxía cambia a súa forma. 

A enerxía provén das fontes de enerxía, que son os recursos dos que se 

obtén.  

A enerxía transfórmase dun tipo de enerxía noutro tipo de enerxía.  
 

Os electrodomésticos transforman enerxía eléctrica. 

Por exemplo:  

 A enerxía química do petróleo transfórmase en enerxía eléctrica 

nas centrais térmicas e transmítese ata os fogares pola rede eléctrica.  
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 Un ventilador transforma a enerxía eléctrica que lle chega polo 

enchufe en enerxía cinética.  

Se se usa un forno, transfórmase en enerxía térmica, e unha pantalla 

(de televisión ou de ordenador) convértea en enerxía luminosa. 

 

2. De onde provén a enerxía? 

A enerxía que utilizamos provén das fontes de enerxía, que son os recursos 

dos que se obtén.  

A principal fonte de enerxía da que dispoñemos é o Sol, que nos proporciona 

tanto luz coma calor. 

Pero na Terra existen outras fontes de enerxía: o carbón, o petróleo, o gas 

natural, o uranio, a auga, o vento... 

A ENERXÍA TRANSFÓRMASE 

A enerxía pode pasar dunha forma a outra. Por exemplo: 

 A enerxía eléctrica transfórmase en calor en electrodomésticos como as 

estufas; noutros, como as lámpadas, pasa a ser enerxía luminosa; e hai 

aparellos, como os ventiladores, en que se converte en enerxía 

mecánica. 

 A enerxía luminosa do Sol pódese transformar en enerxía eléctrica, que 

se aproveita en reloxos, calculadoras, etc. 

3. Formas de enerxía 

A enerxía pode manifestarse de diferentes xeitos. 
 

 

 

Enerxía eléctrica 

 

É a enerxía que transporta a corrente eléctrica. 
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Enerxía luminosa  

 

É a enerxía que transporta a luz, como a do Sol. 

Enerxía térmica  

 

É a enerxía que pasa dun corpo máis quente a outro máis frío. Tamén se 

chama calor. 

Enerxía nuclear  

 

É a enerxía que se obtén nas reaccións dos compoñentes de substancias 

como o uranio. 

Enerxía sonora  

 

É a enerxía que transporta o son, por exemplo, da voz humana. 

Enerxía mecánica  
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É a enerxía que teñen, por exemplo, os obxectos que se moven. 

 

Enerxía química  

É a enerxía que almacenan as substancias que forman os alimentos, as pilas e 

baterías, os combustibles, etc. 

ACTIVIDADES 

1.Que é a enerxía? 

2.De onde obtén o ser humano a enerxía para realizar as súas actividades 

diarias? 

3.De onde provén a enerxía que utilizamos? 

4.Cal é a principal fonte de enerxía de que dispoñemos? 

5.De que formas se pode manifestar a enerxía? Pon un exemplo de cada 

unha delas. 

 

6.Indica que forma de enerxía é cada unha das seguintes: 

A que emite unha estufa. →  

A que transporta a luz que nos chega das estrelas. →  

A que fai funcionar unha lavadora. →  

A que se obtén nas reaccións dos compoñentes do uranio. →  

A que emite un instrumento musical. →  

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221232.jpg
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A dunha pelota de baloncesto lanzada á canastra. →  

A que contén a gasolina. → 

 

2. Fontes de enerxía non renovables 

As fontes de enerxía non renovables son aquelas que se atopan de forma limitada no 

planeta. Polo tanto, esgótanse segundo as imos consumindo. 

1. O carbón 

O carbón é unha rocha de cor negra que se formou a partir de plantas que viviron hai 

millóns de anos. 

O carbón úsase principalmente como combustible para producir enerxía eléctrica. 

 

O carbón atópase baixo a superficie terrestre. 

2. O petróleo  

 
O petróleo extráese de pozos petrolíferos. 

O petróleo é un líquido escuro que se formou a partir de pequenos organismos que 

viviron no mar hai millóns de anos. 

Do petróleo obtéñense a maioría dos combustibles que se empregan para producir 

enerxía eléctrica e tamén nos medios de transporte. 

3. O gas natural  

O gas natural é unha mestura de gases que adoita acharse xunto ao petróleo. 

Utilízase como combustible para producir enerxía eléctrica, así como nas cociñas e 

calefaccións. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221256.jpg
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Para obter o gas natural, constrúense grandes plataformas de extracción. 

4. O uranio  

O uranio é un metal de cor branca que se atopa disperso pola codia terrestre. Para 

manexalo, téñense que tomar grandes precaucións, porque é moi perigoso. 

Utilízase para producir enerxía eléctrica. 

INCONVENIENTES DAS ENERXÍAS NON RENOVABLES 

 
O uso do uranio xera residuos radioactivos. 

O carbón, o petróleo, o gas natural e o uranio non durarán sempre. Se se seguen a gastar 

ao ritmo actual, acabarán esgotándose axiña. 

Ademais, con estes recursos obtense enerxía, pero ao mesmo tempo prodúcense 

substancias contaminantes, daniñas para o medio natural e para a saúde dos seres vivos. 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221274.jpg
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Fontes de enerxía renovables 

As fontes de enerxía renovables son aquelas que se poden utilizar unha e outra vez, 

e nunca se esgotan. 

1. O Sol 

A enerxía solar é a que procede do Sol. Este astro é a nosa principal fonte de enerxía: 

proporciona tanto luz coma calor. 

A enerxía solar utilízase para producir enerxía eléctrica e para quentar os edificios: 

 A enerxía luminosa que procede do Sol aprovéitase para producir enerxía 

eléctrica mediante paneis solares. 

 A enerxía térmica que procede do Sol aprovéitase para quentar auga mediante 

colectores solares. 

 

Os colectores solares quentan a auga coa calor do Sol. 

 

Os paneis solares transforman a luz do Sol en enerxía eléctrica. 

2. O vento 

 
Os parques de aeroxeradores constrúense en lugares ventosos. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221309.jpg
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A enerxía eólica é a que procede do vento, é dicir, do aire en movemento. 

Actualmente, a enerxía eólica utilízase para obter enerxía eléctrica mediante 

aeroxeradores. 

Os aeroxeradores sitúanse en zonas ventosas para aproveitar a forza do vento. 

3. A auga 

A enerxía hidráulica é a que procede da auga en movemento. 

Na actualidade, a auga dalgúns ríos almacénase en encoros e úsase para xerar enerxía 

eléctrica. 

 

A enerxía da auga nos encoros emprégase para xerar enerxía eléctrica. 

VANTAXES DAS ENERXÍAS RENOVABLES 

 
O aproveitamento da biomasa é unha fonte de enerxía renovable cada vez máis estendida. 

As enerxías renovables proceden de fenómenos naturais inesgotables. O Sol, 

por exemplo, proporcionará enerxía durante catro mil millóns de anos máis, o 

que supón un tempo maior que o calculado para a vida na Terra. 

Ademais, estas formas de enerxía producen, en xeral, moi poucos 

contaminantes e outros riscos para o ambiente ou medio natural. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221319.jpg
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As enerxías renovables. 

VOCABULARIO 

Colector solar: panel de vidro baixo o cal hai canalizacións de auga que quecen co Sol. 

Panel solar: placa de material especial que converte a luz en electricidade. 

Nas casas, nas escolas, nas oficinas, nas fábricas, nos comercios, nos 

transportes... emprégase constantemente a enerxía. 

A lámpada do teu cuarto, o forno da cociña, a calefacción da aula, o autobús 

escolar, etc., funcionan grazas á enerxía. 

A produción de enerxía eléctrica 

 
Centrais hidroeléctricas. 

 
Centrais nucleares. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221371.jpg
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Centrais térmicas. 

A enerxía eléctrica é unha das máis utilizadas. Isto débese a que é doado 

transportala dende o lugar de produción ata o lugar de consumo e a que é 

sinxelo transformala noutras formas de enerxía. 

A enerxía eléctrica obtense nas centrais eléctricas. Hai varios tipos de 

centrais. As que actualmente máis enerxía producen son as hidroeléctricas, as 

térmicas e as nucleares. 

Centrais hidroeléctricas 

Obteñen enerxía a partir da auga en movemento a causa dun desnivel, que 

se consegue construíndo un encoro. 

Centrais nucleares 

Obteñen enerxía a partir da calor que desprenden as reaccións que se 

producen nos compoñentes do uranio. 

Centrais térmicas 

Obteñen enerxía a partir da calor que desprende a combustión do carbón, do 

petróleo e do gas natural. 

Transporte de enerxía eléctrica 

A electricidade transpórtase ata as poboacións en primeiro lugar e logo ata 

as casas, fábricas e demais lugares onde se usa a través de cables eléctricos 

que saen das centrais eléctricas. 

O conxunto de todos estes cables forma a chamada rede eléctrica. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221369.jpg
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Consumo sostible de enerxía 

Para contribuír ao desenvolvemento sostible ou sustentable da sociedade, é 

dicir, para atender as necesidades actuais, garantindo que se poida atender as 

necesidades futuras, cómpre fomentar o aforro enerxético. 

Cada un de nós pode contribuír ao consumo sostible de enerxía tomando 

unha serie de medidas que están ao noso alcance. 
 

Apagar as luces dos dormitorios, dos baños, da cociña e doutras estancias da 

casa cando non haxa ninguén nelas. 

 

Utilizar a lavadora e a lavalouza só cando estean de cargadas completamente, 

e non deixar aberta a porta do frigorífico máis tempo do necesario. 

 

Aprendiz de científic@ O efecto da calor 

sobre os corpos 

A materia experimenta cambios como consecuencia da enerxía. Así, por exemplo, os 

corpos poden cambiar de temperatura, de estado ou de tamaño, por acción da calor. 

Cambia a temperatura 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_221375.jpg
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Se un corpo absorbe calor, quece (aumenta a súa temperatura); en cambio, se 

cede calor, arrefría (diminúe a súa temperatura). Así, ao poñer en contacto 

dous corpos a diferente temperatura, o que estea máis quente cederalle calor 

ao que estea máis frío ata que ambos os dous alcancen a mesma temperatura. 

Por exemplo, se introducimos un recipiente con auga quente nun recipiente con 

auga fría, o primeiro cédelle calor ao segundo ata que a temperatura da auga 

en ambos os dous recipientes sexa a mesma. 

Cambia o estado 

Se collemos cubiños de xeo e os quentamos, observaremos que o xeo se 

funde e que se converte en auga líquida. Se seguimos quentando, a auga 

líquida chegará a ferver e pasará a vapor de auga. 

Pola contra, se arrefriamos o vapor de auga, primeiro pasará a auga líquida e 

despois esta rematará por xearse. 

Polo tanto, ao quentar ou arrefriar a auga, podemos cambiar o seu estado. Isto 

sucede con todas as substancias. 

Cambia o tamaño 

Ao quentar un corpo aumenta o seu volume, é dicir, dilátase. O efecto 

contrario, a contracción, acontece cando un corpo arrefría e diminúe o seu 

volume. 

A dilatación dos corpos pode ser perigosa. Nas pontes, por exemplo, por mor 

da dilatación, pode verse danada a súa estrutura. 

Para evitalo, colócanse unhas xuntas que permiten que os materiais se dilaten 

sen risco. 
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Practica...  

Como observar a dilatación 

Para entenderes mellor a dilatación, propoñémosche unha actividade para 

realizar en grupo, coa axuda do profesor ou profesora. 

Material  

 Agulla de facer punto metálica. 

 Agulla de coser grosa. 

 Escarvadentes e rolla de cortiza. 

 Libros grosos. 

 Caixiña metálica. 

 Candea. 

Procedemento  

Escribide un breve informe da experiencia. Explicade a que se debe que a 

agulla de coser xire e por que se dilata a agulla de facer punto. 

1. Fai unha morea cos libros e coloca sobre ela a caixiña metálica. 

2. Introduce o escarvadentes polo ollo da agulla de coser e pona 

sobre a caixiña. 

3. Pon a rolla de cortiza nun extremo da agulla de facer punto, e 

apoia o outro extremo sobre a agulla de coser. Procura que a agulla de 

facer punto non toque a caixiña. 

4. Acende unha candea e colócaa debaixo da agulla de facer punto. 

A agulla debe sosterse coa rolla de cortiza, xa que quecerá coa chama da 

candea e a cortiza evitará que te queimes. 

5. Observa que, a medida que pasa o tempo, a agulla de coser xira 

lentamente tal como mostra o anaco de escarvadentes. Debes manter o 

pulso firme e asegurar o contacto das dúas agullas. 
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Estuda este mapa: 

 

1.Que é o carbón? Para que se utiliza? 

2.Que é o petróleo? Para que se utiliza? 

3.Que é o uranio? Para que se utiliza? 

4.Que é unha fonte de enerxía non renovable? 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais4/data/682/img_268252.jpg
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5.Cal é a orixe do carbón? E a do petróleo? 

6.Busca información sobre a chuvia ácida e o efecto invernadoiro. Explica 

en que consisten estes problemas ambientais 

7.As fontes de enerxía non renovables esgótanse. Que medidas propoñerías 

para resolver este problema? 

8.Que fonte de enerxía cres que empregan a maioría destes vehículos? 

 

9.Explica que formas de enerxía observas, de maneira principal, nas 

fotos de arriba. 

 

10.Describe unha transformación da enerxía onde a enerxía eléctrica 

produza enerxía térmica. Que aparatos efectúan esta transformación? 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais6/data/683/img_218740.jpg
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11.I ndica que transformación de enerxía se produce en cada unha 

destas situacións: 

1. Queimar un toro de madeira. 

2. Prender un ventilador. 

3. Lanzar un foguete. 

4. Prender unha lámpada. 

5. Ter a televisión prendida. 

6. Mover o brazo. 

 

Descubro... A enerxía e as forzas 

A enerxía é a capacidade para producir cambios. Esta capacidade, cando se transmite 

mediante unha forza, produce unha deformación nos obxectos ou un cambio no seu 

movemento. 

As forzas deforman os obxectos 

Ao facer forza sobre un obxecto elástico ou deformable, cambiamos a súa 

forma. Non obstante:  

 Ao deixar de facer forza, o obxecto elástico recupera a súa forma. 

 Ao deixar de facer forza, o obxecto deformable mantén a súa nova 

forma. 

 

A tiradora fai forza para deformar o arco. Cando o solta, o arco recupera a 
súa forma. 

A forza da tiradora transmite enerxía elástica ao arco. 

A forza do arco transmite enerxía cinética á frecha.  
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A forza que se exerce sobre a bóla de plastilina cámbialle a forma. 

As forzas moven os obxectos  

As forzas teñen unhas características que as diferencian doutras magnitudes 

como a temperatura. Por exemplo:  

 Depende de cara a onde se exerza a forza, isto é, da súa dirección. Se 

empurramos unha pelota cara a diante, moverase cara a diante; se a 

empurramos cara a arriba, moverase cara a arriba. 

 Depende do sentido no que se exerce. Se empurramos un coche desde 

atrás cara a diante, moverase cara a diante; pero se o estiramos desde atrás, 

moverase cara a atrás. 

 

A forza que a raqueta exerce sobre a pelota cambia a dirección do seu 
movemento. 

 

O lanzador exerce unha forza sobre o disco que o pon en movemento. 

Por que o disco vai caendo ao mesmo tempo que avanza? Porque existe 

unha forza que, a distancia, tira del cara ao chan: a forza da gravidade.  
Descubro... A enerxía e as forzas (4) 
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1.Observa as seguintes imaxes. Todas elas reflicten situacións onde se 

aplican forzas. Sinala en cales se producen deformacións e en cales se 

producen movementos: 

 

 

 

  

 

2.Completa o seguinte texto sobre as características das forzas coas 

palabras correctas: 

As forzas teñen dúas características importantes: 

 Depende de cara a onde se exerza a forza, é dicir, da súa : se 

empurramos unha pelota cara a , moverase cara a diante. 

 Depende do en que se exerce: se empurramos un coche 

desde cara a diante, moverase cara a ; pero se o 

desde atrás, moverase cara a atrás. 
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