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ENERGIA
Objetivos: • Conhecerem diferentes fontes de energia, bem como, as vantagens e desvantagens que
decorrem da sua utilização. • Compreendem os efeitos no ambiente resultantes do modelo energético
vigente até aos nossos dias. • Reconhecem a necessidade de adotar modelos que promovam a e�ciência
energética. • Adotam comportamentos que visam a sustentabilidade energética. • Procuram soluções de
âmbito pessoal e comunitário a �m de avançar para o uso e�ciente e sustentável de energia.
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A - Recursos energéticos
(diferentes fontes de energia e
vantagens/desvantagens da sua
utilização )

Energia das ondas
A energia das ondas é gerada através do movimento da água, que
resulta em energia cinética. A energia é renovável e não polui, no
entanto impossibilita a navegação e os materiais deterioram-se
pela exposição à água salgada. 
Daniel Gonçalves Jurys

Energia Nuclear
Energia nuclear é a divisão de átomos, usando materiais
radioativos, como urânio e tório, que produzem energia elétrica.
São nas centrais nucleares que se produz esse tipo de energia.
O processo é simples ,pois o reator nuclear usa a energia
compreendida no interior de um átomo para ferver água.
O vapor vão fazer a turbina, agrupada ao gerador, se
movimentar. Esse movimento produz a energia.
Este tipo de reações foram usadas em bombas atómicas na 2ª
Guerra Mundial.

Vantagens da energia nuclear: 
Não polui a atmosfera
Grande disponibilidade de urânio (material mais utilizado)

Baixo risco no transporte do combustível
Independente dos fatores climáticos

Desvantagens da energia nuclear:
Mais cara do que as outras
O lixo nuclear, se não for armazenado cuidadosamente,
pode representar grandes riscos de contaminação

Assustadoramente, esse tipo de energia pode causar grandes
catástrofes como a de Chernobyl, Three Mile Island e Césio.
Inês Sequeria
8ºA Nº10

Energia hídrica
A energia hídrica é a energia obtida a partir de uma massa de
água. As turbinas podem ser usadas como acionamento de um
equipamento industrial com a �nalidade de prover energia
elétrica para uma rede de energia.
É uma energia renovável que não polui , mas provoca a erosão
do solo e tem elevados custos de ativação e desativação.

Tomás Cordeiro Ferreira 
8ºA Nº22

Energia Solar
Energia solar é a energia proveniente da luz e do calor do Sol
que é aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias,
tais como aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia
heliotérmica. A energia solar é considerada uma fonte de
energia  alternativa, renovável e sustentável. O conceito de
Energia Solar é associado a energia fotovoltaica, que é a geração
de energia elétrica usando a luz do sol como fonte primária de
energia. Após a luz do sol ser captada por painéis solares, ocorre
a transformação da corrente elétrica  para utilização em
residências, comércios e indústrias.

Principais vantagens e desvantagens da energia solar:

Vantagens da energia solar:
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- Longa duração dos equipamentos
- Ajuda a diminuir a poluição do ar nos ambientes envolventes.
- Energia renovável e inesgotável 
- Tecnologia e�ciente e madura para meios domésticos
- Benefícios �scais e apoios do governo
- Exige pouca manutenção e é gratuita

Desvantagens da energia solar:
- Custo inicial da instalação dos equipamentos
- Grande dependência climática (não existe sol durante o ano
inteiro)
- Forma de de armazenamento pouco e�ciente para meios
industriais

Carla Santos  nº5   8ºA

Energia Eólica
A energia eólica é a transformação
da energia do vento em energia útil. 
É uma forma de obter energia renovável e limpa, uma vez que
não produz poluentes e é também uma alternativa aos
combustíveis fosseis.
     
 Vantagens:
-Redução de emissão de dióxido de carbono na atmosfera.
-Fonte de energia limpa e inesgotável.
-Criação de novos empregos nas regiões onde é instalada.
-Boa rentabilidade de investimento.

Desvantagens:
-Impacto visual e sonoro considerável para os moradores em
redor.
-Impacto sobre a fauna nomeadamente a colisão de aves.
-O alto custo dos equipamentos di�culta a sua escolha como
energia alternativa.

Beatriz Santos Nº2 8ºA

Energia das marés
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A energia Eólica
Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia
útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir
eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica
ou velas para impulsionar veleiros.

Vantagens: A energia eólica, enquanto alternativa aos
combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente
disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não
produz gases de efeito estufa durante a produção e requer
menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos
problemático do que o de outras fontes de energia.

Desvantagens: O seu aproveitamento para encher as velas dos
barcos coincide com o começo das grandes civilizações e,
marcou, substancialmente, a diferença entre elas e muitas
guerras e mortes.

Biocombustíveis
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O hidrogénio é um elemento químico em
que à temperatura ambiente se encontra no
estado gasoso.As vantagens do hidrogénio
são: Que não é tóxico;É o elemento mais
abundante do Universo, o mais leve e o que
contém o maior valor energético;Tem
grande densidade energética;Pode também
ser usado para gerar energia;Uma grande
quantidade deste gás pode ser armazenado
facilmente;Não aumenta a poluição
sonora;Reduz a emissão de gases que
provocam o efeito de estufa; Grande
utilidade a nível dos
transportes;Subprodutos de reação que são
regeneráveis; Menor emissão de particulas
para a atmosfera, como fumos e poeiras;
Uma alternativa económica;Mas também
tem as suas desvantagens das quais:É uma
alternativa dispendiosa;Não se encontra
isolado na natureza;Altamente
reativo;Implica custos de transportes e
distribuição;Requer a utilização de metais
nobres;Tem uma relação de dependência de
hidrocarbonetos, petróleos e seus
derivados;

Hidrogénio
O hidrogénio é um elemento químico em que à temperatura
ambiente se encontra no estado gasoso.
As vantagens do hidrogénio são: 
Que não é tóxico;
É o elemento mais abundante do Universo, o mais leve e o que
contém o maior valor energético;

Tem grande densidade energética;
Pode também ser usado para gerar energia;
Uma grande quantidade deste gás pode ser armazenado
facilmente;
Não aumenta a poluição sonora;
Reduz a emissão de gases que provocam o efeito de estufa;
Grande utilidade a nível dos transportes;
Subprodutos de reação que são regeneráveis;
Menor emissão de partículas para a atmosfera, como fumos e
poeiras;
Uma alternativa económica;
Mas também tem as suas desvantagens das quais:
É uma alternativa dispendiosa;
Não se encontra isolado na natureza;
Altamente reativo;
Implica custos de transportes e distribuição;
Requer a utilização de metais nobres;
Tem uma relação de dependência de hidrocarbonetos, petróleos
e seus derivados;

Lara Madeira

B - Problemas energéticos do
mundo atual (Avaliar as
implicações sociais e ambientais
do modelo energético utilizado
atualmente baseado
essencialmente no recurso aos
combustíveis fósseis )

problemas energéticos no mundo atual
Problemas energéticos do mundo atual

Os combustíveis fosseis são uma grande forma de gerar energia.

Embora os combustíveis fosseis tenham algumas vantagens,
também existem grandes desvantagens como por exemplo:

- Quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis,
devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados
�cam seus preços no mercado.

- Estão relacionados a diversos problemas ambientais, como
emissão de gases poluentes à atmosfera, contribuindo, por
exemplo, para o aumento do efeito estufa. 

- Erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás
natural e petróleo podem causar inúmeros e graves problemas
tanto ao meio ambiente quanto à saúde.

Uma frase que pode deixar a re�etir á cerca do carvão é que
numa questão de minutos se gasta um trabalho de milhões de
anos.
Tiago Mendes 
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Problemas energéticos no mundo atual

A utilização de combustíveis fósseis
Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meios de
processos naturais, como a decomposição de organismos
mortos soterrados. São utilizados como combustíveis o carvão
mineral, gás natural e o petróleo.
São recursos não renováveis, pois levam milhares de anos para
se  formarem, para além disso, o seu consumo é maior que a
produção.

Apesar das vantagens, o uso dos combustíveis fósseis traz
enormes problemas,como o aquecimento global, (que é causado
pela reação entre os poluentes e o vapor de água), a poluição da
atmosfera e a contaminação das águas.
O petróleo por exemplo é responsável por uma das causas de
acidi�cação dos oceanos , devido ao petróleo libertado pelos
navios petroleiros.

Hoje, o uso de combustíveis fósseis representa um grande
problema de sustentabilidade, tanto por razões ambientais como
por razões económicas.

So�a Marçal , 8ºA  Nº 20

C - Sustentabilidade energética
(Reconhecer o uso de energias
renováveis e a promoção da
eficiência energética como dois
pilares fundamentais para a
sustentabilidade energética )

sustentabilidade energetica
 Após dois séculos de consumo perdulário de energia, de
desconsideração com as conseqüências ambientais da
industrialização e do consumismo e do esgotamento de recursos
naturais, as últimas décadas do século 20 revelam uma mudança
de condutas que se re�ete tanto nas políticas públicas quanto no
grau de consciência e de exigências da população. 
 o que podemos fazer:
Produzir  energia através de fontes renováveis
Reduzir a potencia de energia
Simão Felicio

D - Mobilidade sustentável
(Relacionar a mobilidade
sustentável com a preservação
dos recursos naturais e a
qualidade de vida )


