


Não há uma definição exata para energia, mas 
podemos dizer que ela está associada à 
capacidade de produção de ação e/ou 

movimento e manifesta-se de muitas formas 
diferentes, como movimento de corpos, calor, 

eletricidade etc.



Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não 
pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A 
única possibilidade que existe é a transformação 
de um tipo de energia em outro, como a energia 

da queda d´água nas hidrelétricas que é 
convertida em energia elétrica.



Energias 
renováveis 



A energia hidrelétrica é aquela obtida pela força das águas. Essa 
energia é produzida pelo aproveitamento do potencial hidráulico, ou 
seja, da força das águas dos rios, mediadas pela construção de usinas 
hidrelétricas, aquelas que fornecerão energia elétrica para a 
população. 
Importante destacar que no Brasil mais de 90% da energia elétrica 
produzida são fornecidas pelas usinas hidrelétricas uma vez que o país 
possui grande quantidade de rios caudalosos sendo seu potencial 
hidráulico (Bacias: Amazonas, São Francisco, Tocantins, Paraná, 
Uruguai) o terceiro melhor do mundo, depois da Rússia e da China.

Energia Hidrelétrica





A energia solar é uma energia renovável obtida pela luz do sol, 
utilizada para o aquecimento de água (energia térmica) ou como 
fonte de energia elétrica. Assim como a energia eólica é uma 
das formas limpas de produção de energia que mais cresce no 
mundo.
No Brasil a energia solar representa apenas 0,02% da produção, 
com estimativas de atingir 4% até 2024, segundo dados do 
Ministério de Minas e Energia. 
Atualmente, apenas 1% da energia gerada no mundo provém 
das fontes de energias solares. Dentre os maiores produtores 
mundiais de energia solar estão: a Alemanha, a Itália, a 
Espanha, O Japão, os Estados Unidos.

Energia Solar





A Energia Eólica é o processo pelo qual o vento é transformado em 
energia cinética e a partir dela em eletricidade com o uso de 
equipamentos específicos. O vento é usado como gerador de 
energia desde a antiguidade em sistemas como o bombeamento 
de água, a moagem de grãos e a movimentação de barcos.
A produção diária média é de 2,9 megawatts médios, o suficiente 
para abastecer 13 milhões de pessoas. A energia eólica representa 
3,5% da matriz energética brasileira. A meta do Ministério das 
Minas e Energia é chegar a 11% até 2023.

Energia Eólica





A Energia Geotérmica (ou Energia Geotermal) é um tipo de energia 
renovável obtida através do calor proveniente do interior do planeta 
terra. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de 
grandes perfurações no solo, visto que o calor do nosso planeta existe 
numa parte abaixo da superfície da Terra. 
Os três países com maior produção de energia geotérmica no mundo 
são: os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Além deles, outros 
países têm optado pela produção de energia geotérmica, tais quais a 
China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Suíça, Hungria, Islândia.

Energia Geotérmica







Os combustíveis fósseis são matéria-prima para 
produção de energia. São recursos naturais não-
renováveis, originados de restos orgânicos acumulados 
na crosta terrestre ao longo de milhões de anos.
Atualmente os gases produzidos na queima dos 
combustíveis fósseis são apontados como responsáveis 
pelo efeito estufa e aquecimento global.

Combustíveis Fósseis





Energia nuclear ou atômica é a energia produzida nas usinas 
termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos, como 
combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear 
é a utilização do calor (termo) para gerar eletricidade. O calor é 
proveniente da fissão dos átomos de urânio.
O urânio é um recurso mineral não renovável encontrado na 
natureza, que também é utilizado na produção de material 
radioativo para uso na medicina. Além do uso para fins pacíficos, o 
urânio pode também ser utilizado na produção de armamentos, 
como a bomba atômica.

Energia Nuclear






