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ENERGIA 

O QUE SÃO FONTES DE ENERGIA? 
São os recursos naturais utilizados na produção de energia. 

Recursos naturais – o sol, a água, o vento, o petróleo, o urânio, o gás natural, as ondas do mar, 
a biomassa e o calor interno da Terra. 

– fontes de energia primária: recursos naturais que permitem a produção de energia; 
– fontes de energia secundária: a conversão dos recursos naturais origina as fontes de energia 
secundária; 

Classificação das Fontes de Energia 

Quanto à sua disponibilidade na Natureza, as fontes de energia classificam-se 
em renováveis e não renováveis. 

Energias renováveis – recursos naturais inesgotáveis,  em constante renovação: 
– solar, a energia que provém do sol; 
– hídrica, a energia que provém da água; 
– ondomotriz, a energia que provém das ondas do mar; 
– maremotriz, a energia que provém das marés; 
– eólica, a energia que provém do vento; 
– geotérmica, a energia que provém do calor do interior da Terra; 
– biomassa, a energia que provém da queima de matéria orgânica. 

Energias não renováveis – recursos naturais que se esgotam (e demoram milhões de anos a 
ser produzidos pela Natureza). A sua utilização reveste-se de maiores perigos para o ser 
humano devido ao alto grau de toxicidade e de agressão para o meio ambiente: 
– combustíveis fósseis – carvão, petróleo, gás natural; 
– minerais radioativos – urânio. 

IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL DA EXAUSTÃO DAS FONTES ENERGÉTICAS 

A exploração de recursos naturais contribui para o desenvolvimento económico e aumenta a 
qualidade de vida do ser humano. Porém, a extração e utilização intensa vão provocar em 
breve prazo a exaustão (desaparecimento) dos recursos além da poluição e outros fenómenos 
negativos para o planeta e para os seres vivos. A desflorestação, a contaminação do ar e das 
águas, as alterações nas paisagens, os cataclismos que originam (aluimento de terras, o 
aumento da temperatura, os incêndios, etc), são fenómenos que estão a acontecer cada vez 
mais rápido e a afetar a vida do ser humano e de todos os seres vivos em todos os lugares do 
planeta. 
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Mudança de comportamentos – a tomada de consciência ecológica por todos nós é 
fundamental. Para isso há que encetar atitudes corretas no dia a dia: 
– poupar energia; 
– utilizar fontes de energia renováveis; 
– reduzir a poluição/reduzir a utilização; 
– reciclar/reutilizar. 

COMO SE PRODUZ E SE TRANSFORMA A ENERGIA? 
A energia é produzida e transformada a partir de diversos processos 

Produção de energia a partir de fontes energia renováveis 

– energia eólica: Os aerogeradores são constituídos por grandes pás ligadas a potentes 
turbinas e destinam-se a rentabilizar ao máximo a força do vento. Geralmente são instalados 
em zonas montanhosas e ventosas. 
– energia hídrica: O mesmo que energia hidráulica e é obtida a partir do movimento das águas 
dos rios. A força da água é aproveitada em centrais hidroelétricas existentes nas barragens, 
que possuem turbinas hidráulicas que acionam os geradores para produzirem eletricidade. 
– energia geotérmica: Este tipo de energia encontra-se disponível em zonas de grande 
atividade vulcânica. Permite obter energia elétrica ou calor a partir do calor emanado do 
interior da Terra. É considerada uma energia muito “limpa”. 
– energia solar: A energia emitida pelo Sol pode ser captada por painéis solares fotovoltaicos 
para produção de energia elétrica e por painéis solares térmicos para aquecimento. 
– energia da biomassa: A queima de matéria orgânica de origem animal ou vegetal é utilizada 
para produção de calor e eletricidade. Também é utilizada na produção de biocombustível 
para veículos. 
– energia maremotriz: O movimento das marés faz girar pás que acionam geradores elétricos, 
produzindo dessa forma eletricidade. Esses mecanismos estão normalmente depositados no 
fundo do mar, em zonas favoráveis, de correntes marítimas. 
- ondomotriz: O vento sobre a superfície do mar está na génese das ondas.  Utilizar a energia 
das ondas tem sido um desafio tecnológico e que está a dar os primeiros passos. Existem 
técnicas diferentes, algumas em fase de desenvolvimento e outras em fase de testes. Os 
dispositivos de conversão da energia ondomotriz classificam-se de acordo com a distância à 
costa e de acordo com a profundidade em que são instalados. 
São de três tipos: 
- shoreline: situados na orla costeira, em águas de profundidade inferior a 20 metros, 
parcialmente submersos; 
- nearshore: situados mais afastadas da costa, numa profundidade de cerca de 20 metros, 
sendo de médio potencial energético; 
- offshore: situados em águas mais profundas, entre 40 e 50 metros, com elevado potencial 
energético. 

Mais informação em https://www.infoescola.com/fisica/energia-das-ondas/ 

Produção de energia a partir de fontes de energia não renováveis 

– carvão: combustível de origem fóssil que resulta de um processo muito lento de 
decomposição da matéria orgânica vegetal existente no subsolo. É ainda usado em centrais 
termoelétricas para produção de energia elétrica e calor; 
– gás natural: combustível de origem fóssil que resulta de um processo muito lento de 
decomposição da matéria orgânica vegetal e animal existente no subsolo. O processo extrativo 
é semelhante ao utilizado ao do petróleo. É utilizado na produção de eletricidade, 
aquecimento e combustível automóvel. 

https://www.infoescola.com/fisica/energia-das-ondas/
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Processos de transformação de energia 
Existem diferentes processos através dos quais um tipo de energia se pode transformar noutro 
tipo de energia… 

– processos eletroquímicos: é a transformação da energia química em energia elétrica – pilhas 
e baterias; 
– processos mecânicos: os aerogeradores, as centrais hidroelétricas e as centrais 
geotérmicas  são os melhores exemplos para perceber o princípio – a força do vento, a força 
da água e o calor do centro da Terra fazem girar as turbinas ligadas a geradores que assim 
transformam a energia mecânica em energia elétrica; 

– processos eletromagnéticos: a maior parte dos motores funciona através do processo 
eletromagnético, utilizando ímanes e energia elétrica para amuito lento de decomposição da 
matéria orgânica vegetal para produção de energia mecânica. 

COMO FUNCIONA A ELETRICIDADE? 
A eletricidade funciona a partir da circulação de eletrões através de um condutor. 

 

A ELETRICIDADE 
Existe desde sempre… a trovoada é o fenómeno da Natureza que nos lembra o poder e o 
perigo da eletricidade. 
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Cuidados a ter com a eletricidade 

1. Não ligar várias fichas na mesma tomada; 
2. Utilizar aparelhos elétricos apenas com calçado adequado (sola de borracha); 
3. Não tocar em aparelhos elétricos com as mãos molhadas; 
4. Desligar um aparelho elétrico pegando na tomada e não pelo fio; 
5. Não utilizar aparelhos elétricos com os fios danificados; 
6. Se um aparelho elétrico der CHOQUE é porque existe uma avaria, devendo ser desligado de 

imediato; 
7. ELETRICIDADE e ÁGUA NÃO COMBINAM – É UM PERIGO EXTREMO. 

Operadores elétricos 

Para condução da energia elétrica é necessário um circuito elétrico. Esse circuito é constituído 
por um conjunto de elementos ligado entre si e que se denominam OPERADORES ELÉTRICOS: 

– operadores que geram energia elétrica: pilhas e baterias; 
– operadores que controlam a passagem de corrente elétrica: ligar/desligar aparelhos e 
controlo da passagem elétrica; 
– operadores de condução de corrente elétrica: transporte/passagem da corrente elétrica 
(fios, fichas, tomadas, etc.); 
– operadores de receção de corrente elétrica: aparelho onde a corrente elétrica se transforma 
noutro tipo de energia (aquecedores, ventoinhas, lâmpadas, etc.). 

Circuito elétrico simples 
Um circuito elétrico simples é constituído por uma fonte de energia (gera a energia – pilha ou 
bateria), um aparelho de comando (interruptor), um condutor (fio eléctrico) e um recetor 
(aparelho). 

 
Esquema de um Circuito Elétrico Simples 
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Poupança de energia 

A energia elétrica é cara e a sua produção traz sempre riscos para o ambiente (a sua produção 
ainda não é totalmente limpa). Por isso, deve ter-se em conta que é um bem precioso que 
deve ser poupado. 

Regras 

1. Optar pela tarifa bi-horária (eletricidade mais barata à noite e fim-de-semana); 
2. Evitar abrir a porta do frigorífico demasiadas vezes; 
3. Retirar os carregadores dos aparelhos das tomadas de energia quando não estão a ser usados; 
4. Desligar o fogão ou o forno uns minutos antes do tempo previsto, pois estes aparelhos 

mantêm o calor por algum tempo; 
5. Secar a roupa no exterior e utilizar o menos possível a secadora; 
6. Usar as máquinas de lavar roupa e louça apenas com a carga total (cheia); 
7. Utilizar pilhas recarregáveis; 
8. Aproveitar a energia solar para aquecimento de águas e para produção de energia elétrica. 
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