
As energias renováveis



O que são?



• Energias são criadas a partir de recursos 
naturais mas no caso da renovável os 
recursos naturais são naturalmente 
reabastecidos.

• Diferente da energia mais usada no 
mundo atualmente, a não renovável, 
provem do petróleo, urânio e carvão que 
são recursos que acabarão dentro de 
uns anos,

• Na renovável provem do vento, sol, 
chuva, marés e energia geotérmica.

• Cada energia é obtida de diferentes 
formas.



Vantagens



• São à escala humana inesgotáveis.

• Provocam um impacto ambiental muito menor.

• Oferecem menor riscos que a energia nuclear.

• Menos emissões de CO2.

• Permite criação de novos empregos.

• Conduz à investigação de novas tecnologias 
que permitam melhor eficiência energética.



Desvantagens



• Custo elevados de investimento.

• Impactos visuais negativos no ambiente

• Energia Eólica-Custo inicial elevado. 
Existência de muito barulho

• Energia Solar-Custo inicial elevado

• Energia das Ondas-depende da 
localização e têm um elevado custo

• Energia da biomassa- o método de 
combustão não é limpo

• Energia Hidroelétrica-Destrói os 
terrenos ao redor



Mais Hipoteses



Outra solução viável 
menos popular...

• Temos como primeiro exemplo o 
etanol, um possível substituto dos 
mais populares combustíveis como a 
gasolina. O que o favorece mais é o 
seu meio de produção que é feito
através de materiais como a cana de 
açúcar, algo muito famoso em países
como o Brasil.

• A desvantagem mais significante
deste método é a quantidade de 
água que é utilizada e feita
imprópria para consumo. Em
localizações onde a água é um bem
escasso, a sociedade não se pode
dar ao luxo de recorrer a estes
métodos.



Energia 
Hidroelétrica



• É uma forma de produção de 
eletricidade amiga do ambiente

• É muito eficaz na produção de energia

• É preciso inundar o local, para criar a 
albufeira

• É criada uma barreira artificial que 
impede os peixes de passar de 
uma parte para a outra



Painel Solar



• Desde um painel instalado num 
telhado ou num terraço até uma 
simples calculadora, a energia solar é 
muito útil no nosso dia-a-dia

• A eletricidade produzida pelos 
painéis está em corrente contínua o 
que não permite que seja usada 
pelos eletrodomésticos e demais 
equipamentos elétricos da sua casa. 
Por isso, os sistemas fotovoltaicos 
estão ligados a um inversor



Turbina Eólica



É muito pouco eficaz

Não é nada agradável ver as
montanhas che
ias de geradores eólicos

É uma forma de produção d
e eletricidade amiga do a
mbiente.



Energia 
Geótermica



As energias renováveis
Energia Geotérmica

Vantagens

• Gera Eletricidade com menos impacto
ambiental.

• Menor Custo comparado com energias
não renováveis.

Desvantagens

• A complexidade e o custo de iniciar as 
operações no local são grandes.
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