
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ENERGIA 



O QUE É ENERGIA?  

• A ciência define energia como a capacidade de realizar um 
trabalho ou mudanças de estado.  

• Fontes, as Formas e os Estágios. 
• As Fontes de Energia Primária são: a água, o carvão, o gás e 

o petróleo.  
• São transformadas em calor, força ou movimento – Energia 

Secundária.  
• A eletricidade e a gasolina são exemplos de Energia Final.   
• Qual foi a primeira grande conquista energética do 

homem? 
• Fogo (cozinhar, aquecer e se proteger). 

 



TIPOS DE ENERGIA  

• Energia Mecânica: Quando uma força é aplicada 
sobre um corpo, fazendo com que ele se 
desloque no espaço, dizemos que essa força 
realizou um trabalho mecânico. Essa é uma forma 
comum de manifestação da energia. 

•  Energia Térmica: A queima ou combustão de um 
recurso natural – como a lenha ou o carvão – 
gera calor, que é também outra forma comum de 
manifestação da energia. 

  



TIPOS DE ENERGIA  

• Energia Geotérmica: A energia que flui do 
interior da Terra na forma de calor é a energia 
geotérmica. Ela se concentra nas rochas quentes 
e secas que se encontram em profundidades que 
variam de três a cinco quilômetros.  

• Energia Radiante: Chamamos de energia radiante 
a energia emitida por radiações 
eletromagnéticas, como a luz e o calor do sol, as 
ondas de rádio e televisão, os raios X e as micro-
ondas.  



TIPOS DE ENERGIA  

• Energia Nuclear: Quando o núcleo de um 
átomo pesado, como o de urânio, é dividido, 
parte da energia que ligava seus elementos é 
liberada em forma de calor.  

• Energia Química: Energia química é a energia 
liberada ou formada em uma reação química, 
como acontece nas pilhas e baterias.  
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ENERGIA 

• Energia: O grande motor do mundo 

• Nada se move ou se transforma no universo 
sem energia – 1º principio da termodinâmica 

 

 

 



AS FONTES DE ENERGIA 

 As fontes de energia são de fundamental 
importância para a humanidade: 

• O mundo nunca consumiu tanta energia como 
agora.  

• Diante desse cenário, podemos nos perguntar 
quais impactos socioambientais estamos 
enfrentando e iremos enfrentar? 



ENERGIA 

 A maioria das fontes utilizadas é de origem fóssil 
(carvão, gás natural, petróleo) 

• Os Impactos ambientais de combustíveis fósseis: 

• Sua queima libera vários gases responsáveis pela 
poluição atmosférica, efeito estufa, contaminação 
dos recursos hídricos, entre outros fatores 
nocivos ao meio ambiente. 

• Outro aspecto negativo é que essas fontes não 
são renováveis, ou seja, elas se esgotarão da 
natureza 



ENERGIA 

 Segundo estimativas da Agência Internacional de 
Energia (AIE), caso se mantenha a média de consumo 
das últimas décadas, as reservas de petróleo e gás 
natural irão se esgotar em 100 anos e as de carvão, 
em 200 anos.        
 

• Como Podemos Contextualizar o Brasil nesse Cenário: 
Crise Energética Mundial?  Qual o Potencial do Brasil? 

• Diversificar a Matriz Energética para a obtenção de 
fontes limpas e renováveis: 

• Energia Solar, Eólica, Biomassa, Biocombustível, 
Hidráulica, Nuclear  (Menos Impactos Ambientais).  

 



VIDEO: CLIMA E ENERGIA 

  

               MATERIA DE CAPA: TV CULTURA 

 

•         DE ONDE TIRAR ENERGIA? 

 




