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PRINCIPAIS FONTES DE ENERGIA

 Hidráulica, 

 Fóssil, 

 Solar, 

 Nuclear, 

 Eólica, 

 Biomassa, 

 Geotérmica, 

 Gravitacional,

 Carvão Mineral.

http://www.bing.com/images/search?q=carv%c3%a3o+mineral&id=0171879F5E63963A5B68AE5A9187D76578702287&FORM=IQFRBA
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FONTES DE ENERGIA 

 Fontes não renováveis

É a designação dada a um recurso energético que, depois de 

utilizado, não pode ser regenerado.



Hidrocarboneto

Deposição de restos 
orgânicos 

Carvão mineral

Rocha sedimentar 

Fissão nuclear

Átomos de urânio

FONTES NÃO RENOVÁVEIS

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/hidrocarbonetos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/fissao-nuclear.htm
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ENERGIA NUCLEAR

É obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio.

Atualmente os Estados Unidos lideram a produção de energia

nuclear.



A bomba "Little Boy" (que caiu em Hiroshima) transportava 63 kg

de urânio enriquecido. "Fat Man" (a bomba de Nagasaki) continha

cerca de 6,2 kg de plutônio.



FONTES DE ENERGIA 

 Fontes renováveis

É a designação dada para as fontes naturais de energia que 

conseguem se renovar.



FONTES RENOVÁVEIS

A energia limpa refere-se àquela fonte de energia que não

lança poluentes na atmosfera e que apresenta um impacto

sobre a natureza somente no local da instalação da usina.





Energia eólica 

Gerada pelo vento.

Biomassa

Matéria de origem 
vegetal 

Energia solar

Proveniente do Sol

FONTES RENOVÁVEIS



Calor proveniente do interior da

Terra, transformado, na usina geotérmica,

em eletricidade.

Vantagens

A energia ´´LIMPA´´.

Energia Geotérmica



Cuidados na geração

Este tipo de energia pode provocar

instabilidade geológica caso seja feita de

forma inadequada.

Tratamento de água proveniente das

camadas subterrâneas.

Energia Geotérmica



ENERGIA SOLAR

É aquela proveniente do Sol, pouco explorada tendo alto

custo beneficio.

Esta energia é utilizada por células fotovoltaicas, ou energia

térmica.

Os países que mais produzem energia solar são: Japão,

Estados Unidos e Alemanha



Energia Direta ou Indireta



ENERGIA INDIRETAMENTE 

A energia hidrelétrica, eólica, biomassa, dos combustíveis

fósseis, por exemplo, são todos, formas indiretas de energia solar

porque dependem de alguma forma do sol para existir.



ENERGIA DIRETA

Significa que há apenas uma transformação para fazer com

que a energia solar torne um tipo de energia útil pelo homem.



AS APLICAÇÕES PRÁTICAS DA ENERGIA SOLAR.

PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICO.

Processo de aproveitamento da energia solar para conversão

direta em energia elétrica, utilizando os painéis fotovoltaicos.



AS APLICAÇÕES PRÁTICAS DA ENERGIA SOLAR.

PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.

Transformam a radiação solar diretamente em energia

térmica para o aquecimento de águas ou outros fins.



HIDRELÉTRICA.

Somente em 1897 quando entrou em funcionamento a

hidrelétrica de “Niágara Falls” (EUA)

Cerca de 20% da energia elétrica gerada no mundo todo é

proveniente de hidrelétricas.

Em números aproximados, só no Brasil, a energia hidrelétrica

é responsável por 75 milhões de KW.





É produzida a partir da força dos ventos e é gerada por meio

de aerogeradores.

A força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina

que aciona um gerador elétrico. É uma energia abundante,

renovável e limpa.

ENERGIA EÓLICA



ENERGIA EÓLICA

O mercado de energia eólica é o que ostenta o maior potencial

de crescimento dentre as chamadas fontes alternativas de energia,

a uma taxa média anual de 40% no mundo.



De janeiro a julho de 2015, entraram em operação cerca de 

1.437 MW de usinas eólicas, e ainda estão previstos cerca de 

1.636 MW até o final do ano.

A falta de chuvas e a realidade da seca no Brasil fez o 

governo federal ligar algumas usinas.

ENERGIA EÓLICA



CONCLUSÃO

A “crise energética” reflete já no nosso dia-a-dia. É

necessário investir nas energias renováveis. Afinal, até os nossos

antepassados souberam aproveitar a energia do vento ou da água

para mover as pás dos moinhos.

As energias renováveis também favorecem o

desenvolvimento econômico local, pois permitem explorar os

recursos locais e geram empregos perto dos locais de consumo.
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