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RESUMO   
 

 

Meios de transporte 

 

Meio de transporte é tudo aquilo que pode te levar de um lugar para o outro. No decorrer da historia, 

foi observada a evolução desses meios, de animais (cavalo) ate os meios mais tecnológicos (drone). 

Precisamos ter muito atenção na definição de meios de transporte para não errar em prova, por que é comum 

acharmos que facilitadores são meios de transporte. Um exemplo disso é a escada rolante, a escada rolante 

não é um meio de transporte, apesar de utilizarmos como tal. A escada rolante foi construída com o objetivo 

de diminuir o tempo no processo de subida, logo, você devia continuar exercendo a pratica de subir as 

escadas (o que ainda acontece). Meios de transporte não exigem do usuário a execução de movimentos, os 

próprios são capazes de levar de um ponto a outro. 

 

A ideia desse modulo é entender a evolução dos meios de transporte e o objetivo dessa evolução 

(custo-benefício). 

 

Eficiência de um meio de transporte 

 

Uma forma fácil de entender eficiência é defini-la como a maneira mais fácil de executar um processo, 

para meios de transporte, o processo utiliza a grandeza Energia. Para contabilizar energia (E) utilizamos a 

unidade Joule: 

 

• [𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐸)] = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒(𝐽) 

 

Para ajudar você a mensurar energia nessa unidade, podemos utilizar outra unidade mais conhecida, o 

Watts. O Watts é uma unidade de Potência, uma grandeza comum de se encontrar em caixas de aparelhos 

eletrônicos (aqui vamos utilizar aparelhos eletrônicos, mas a ideia funciona para meios de transporte 

também). A potência é descrita matematicamente da seguinte forma: 

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐸)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (∆𝑡)
 

 

A unidade Watts é encontrada quando temos a Energia em Joule e o tempo em segundos. Logo: 

 

• [𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃)] = 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 (𝑊) 

• [𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (∆𝑡)] = 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 (𝑠) 

• [𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐸)] = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒(𝐽) 

 

Com isso, podemos pegar exemplos: Um aparelho que possuem uma potência de 2000 W significa que 

ele gasta 2000 J a cada segundo. Você pode fazer mais exemplos olhando a potência dos aparelhos da sua 

casa, você vai ver que os aparelhos com maiores potências, consequentemente, gastam mais energia.  

 

Entendo o conceito de Energia. Podemos voltar a falar de eficiência. Durante um processo, nem toda a 

energia gasta para a sua realização é aproveitada. Em lâmpadas, por exemplo, da energia utilizada para fazer 

com que a lâmpada acenda, parte é energia elétrica (que proporciona o brilho) e outra parte é energia 

térmica (o que faze a lâmpada esquentar). Tendo isso em mente, podemos matematizar esse conceito da 

seguinte forma: 
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𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑒) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝐸ú𝑡𝑖𝑙)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

 

Assim, podemos medir o nível de eficiência de certo aparelho ou, voltando para o foco do modulo, 

meio de transporte. Olhando para a equação acima, podemos definir que um meio de transporte é dito muito 

eficiente quando o resultado da equação da o mais próximo possível de 1. Isso significa que grande parte da 

Energia total foi utilizada no processo. Já valores mais próximos de 0 indicam uma baixa eficiência, onde 

pouco da Energia total foi convertido para Energia útil, sendo gasto em algum processo é interessante. 

 

Deslocamento e distância percorrida 

 

Quando falamos de transporte, precisamos ter bem claro os conceitos de deslocamento e distância 

percorrida, que apesar de parecerem sinônimos, não são iguais fisicamente. Quando temos um corpo em 

algum lugar, dizemos que ele esta ocupando uma posição ou um espaço. Com isso, vamos dizer que um 

móvel ocupada uma determinada posição (10) e ele vai deslocar ate outra posição (30). Como pode ser 

observado na imagem abaixo, que utiliza a unidade de posição em metros (m). 

 

 
  

Na Física, nos descrevemos essas grandezas de seguinte forma: 

 

• 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 → 𝑆0 = 10 𝑚 

• 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 → 𝑆 = 30 𝑚 

 

Com isso, podemos dizer que o móvel sofreu uma mudança (variação) de posição. Na Física, nos 

indicamos essa variação colocando um delta (∆) na frente da grandeza. Logo, podemos descrever a variação 

da posição da seguinte forma: 

 

∆𝑆 = 𝑆 − 𝑆0 = 30 − 10 = 20 𝑚 

 

Descobrimos que, no exemplo feito, o móvel deslocou 20 metros. O deslocamento é uma grandeza 

que depende apensar da posição final e inicial do corpo que esta em movimento, independendo do caminho 

que esse corpo utilizou. Já a distância percorrida contabiliza esse caminho, diferenciando, no nosso exemplo, 

se o móvel decidiu ir de 10 m para 30 m em uma linha reta ou em um caminho sinuoso. Para entender melhor 

isso, observe a imagem abaixo. 

 

 
 

Conversão de unidade de comprimento  

 

Durante a medição de grandezas, utilizamos determinada unidade que melhor representa aquela 

determinada grandeza na situação. Mas como eu posso converter unidades? No caso de distancias, medir 

uma distancia em metros ou quilômetros envolve uma escolha que melhor representa a situação, mas ambas 
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são unidade para representar a grandeza distância. Para entender como essas unidades devem ser utilizadas, 

é necessário conhecer as unidades. Falando em distância, as unidades mais comuns são: 

 

• Quilômetro (Km) 

• Hectômetro (Hm) 

• Decâmetro (Dam) 

• Metro (m) 

• Decímetro (dm) 

• Centímetro (cm) 

• Milímetro (mm) 

 

Essas unidades são múltiplas e submúltiplos do metro (dizemos isso pelo metro ser uma das unidades 

mais utilizadas entre essas). No Brasil, é mais comum encontrarmos distancias medidas em: metro, 

quilômetro, centímetro e milímetro. Metro, geralmente, é utilizado para medir tamanho de pessoas, tamanho 

de cômodos. Quilômetro é utilizado para medir estradas. Centímetro e milímetro são utilizados em réguas 

de medição em folhas de papel e móveis pequenos. Esses exemplos são uteis para entender que a utilização 

de determinada unidade esta atrelada a dimensão da distancia. Com isso, fica mais fácil compreender quando 

dizemos que: 

 

1 𝐾𝑚 = 1000 𝑚 
𝑜𝑢 

1 𝑚 =  100 𝑐𝑚 

 

Com isso, podemos fazer uma tabela de conversão, envolvendo a conversão de todas as unidades 

listas acima. Essa tabela ficaria da seguinte forma: 

 

 
 

 

Conversão de unidade de tempo 

 

Para converter a grandeza tempo em suas unidades teremos uma linha de pensamento diferente do 

metro, já que temos que nos atentar que as unidades do tempo não se comportam como múltiplos e 

submúltiplos de 10 (como pode ser observado na tabela). Então, vamos definir como é a conversão de 

algumas unidades conhecidas. As unidades mais utilizadas do tempo são: 

 

• Dias 

• Horas (h) 

• Minutos (min) 

• Segundos (s) 

Algumas conversões são comuns de se identificar por conta do conhecimento cotidiano, sendo 

comum que as pessoas concordem que: 

 

1 ℎ = 60 𝑚𝑖𝑛 
1 min = 60 𝑠 
1 𝑑𝑖𝑎 = 24 ℎ 
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Já que convencionamos que essas unidades se comportam dessa forma. Olhando para a conversão, 

vemos que, diferente da distancia, não temos uma conversão padronizada. A maior dificuldade vem quando 

tentamos fazer conversões fora do nosso cotidiano. Vamos fazer a conversão de 1 hora para segundos: 

 

{
1 ℎ = 60 𝑚𝑖𝑛
1 min = 60 𝑠

→ 1 ℎ = 60 . 60 = 3600 𝑠 

 

Contabilizar uma hora em segundos pode ser algo que, inicialmente, não faz sentido pratico, mas 

existem problemas de física e matemática que ter esse conhecimento faz-se necessário.  

 

Velocidade média dos meios de transporte 

 

A velocidade média dos meios de transportes envolve a variação de posição que um determinado 

meio de transporte efetua em um determinado intervalo de tempo. Utilizados as definições feitas, podemos 

descrever a velocidade média da seguinte forma: 

 

𝑉𝑚 =
∆𝑆

∆𝑡
 

 

Logo, para determinar a velocidade media de um determinado móvel, é necessário saber o 

deslocamento que ele efetuou e quanto tempo ele levou para fazer esse deslocamento. Quando falamos de 

velocidade média, é importante você entender, que média é uma soma de todas as velocidades durante esse 

percurso. Isso significa que, em um exemplo, aonde um móvel vai de um ponto A para um ponto B com uma 

velocidade média de 60 km/h, o móvel pode ter feito o trajeto todo a 60 km/h ou ele pode ter tido variações 

(em certo momento ele esta a 40 km/h, em outro a 80 km/h). Apesar de tudo, se um móvel se mover a 60 

km/h o trajeto todo e o outro têm variações, mas com a velocidade media de 60 km/h, isso quer dizer que 

os dois vão chegar ao ponto B ao mesmo tempo (tanto que a equação de velocidade media não diferencia 

os dois casos). 

 

Pode-se notar que fui utilizado à unidade km/h na definição da grandeza velocidade media. Para isso 

acontecer, é preciso que: 

 

• [∆𝑆] = 𝐾𝑚 

• [∆𝑡] = ℎ 

 

Sendo km/h uma unidade comum de se encontrar no Brasil. Apesar disso, quando você vai para 

lugares como os EUA, notasse que lá a unidade de velocidade não é o km/h, é a milhas. Logo, é comum 

encontrar determinados lugares que utilizam diferentes grandezas, e para manter um padrão cientifico, foi 

criado o Sistema Internacional de Unidades (SI). A utilização do SI é muito importante no meio acadêmico e, 

por conta disso, torna-se necessário leva-la para as provas. A velocidade média, no SI, é medida em m/s. 

Logo, precisamos fazer uma determinar uma conversão entre a unidade que nos comumente utilizamos para 

a unidade SI: 

 

𝑘𝑚

ℎ
=  

1000 𝑚

3600 𝑠
=

1 𝑚

3,6 𝑠
 

 

Com isso, podemos determinar a conversão dessas unidades da seguinte forma:  
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EXERCÍCIOS  
 

 

 

1. Uma bicicleta necessita de 60 KJ/Km percorrido. Já o carro necessita de 2250 KJ/Km percorrido. 

Utilizando os dados fornecidos, podemos dizer que a mais eficiente é: 

a) O carro, afinal, gasta menos energia por quilômetro rodado. 

b) A bicicleta pôs gasta mais energia que o carro. 

c) A bicicleta, afinal, gasta menos energia por quilômetro rodado. 

d) A bicicleta pôs é mais barato que um carro. 

e) O carro, pôs gasta mais energia que a bicicleta. 

 

2. Suponha que, em uma viagem, um carro tenha se deslocado 10 Km em um intervalo de tempo de 6 

min. Baseado nos dados fornecidos, quanto vale a velocidade média, em Km/h? 

a) 1 Km/h 

b) 10 m/s 

c) 100 m/s 

d) 100 Km/h 

e) 10 Km/h 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Bicicleta: 60 KJ/Km 

Carro: 2250 KJ/Km 

Podemos ver que a Bicicleta é mais eficiente por que ela gasta menos energia no processo de andar 1 

Km. 

 

2. d 

∆𝑆 = 10 𝐾𝑚 

∆𝑡 = 6 min =
1

10
ℎ 

𝑉𝑚 = 10 .
10

1
= 100 𝐾𝑚/ℎ 

 
 

 

 


