
SERVIR AO PLANETA 2018 

Módulo 1: CÍrculo de estudos Parte 2 

Energia: Origem e impacto no Meio 

Ambiente 



Generalidades 

► Por que necessitamos de energia?  

► Quais são as diversas fontes de energia física?  

► Qual é o efeito que tem nosso uso de energia sobre o meio 

ambiente? (A importância da conservação de energia) 

► As fontes renováveis são a resposta?  

► Ser conscientes  de nossa pegada energética, como reduzi-la. 

O objetivo deste círculo de estudos é nos ajudar a compreender melhor as diversas fontes de 

energia física e o impacto que têm sobre o meio ambiente, nos guiando a pensar como reduzir 

nossa pegada energética e conservar a energia não renovável.   



Por que necessitamos de energia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2)   



Por que necessitamos de energia? 
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Quais são as diferentes fontes de 
energia física?  

Energia Renovável Energia Não Renovável 

Energia solar 

Energia 

O combustível da vida 

Hidroeletricidade  

Energia Geotérmica 
Energia eólica  

Energia biomasa 

Petróleo 

Carvão 

Energía 

O combustível da vida 

Gás Natural 
Nuclear 



Quais são as diferentes fontes de 

energia física? cont. 

Consumo de energia primária mundial 2015 

Petróleo 

Gás 

Carvão 

Nuclear 

Hidrelétrica 

Renováveis 



Qual o efeito de nosso uso de energia 
sobre o meio ambiente?  

Principais Problemas que Causam a Perda 

de Diversidade Biológica 

Contaminação de 

água e solo 

Produtos químicos 

Geração de resíduos 

e desperdício 

Ambiente urbano 

Contaminação do ar 

Esgotamento dos 

recursos naturais 



Qual o efeito de nosso uso de 
energia sobre o meio ambiente?  

https://www.youtube.com/watch?

v=jC4xyu3qrbI  Duração do vídeo – 

3:59 minutos 

Como funciona o aquecimento global 

Emissão de energia 

infravermelha 

Entrada de 
luz solar 

Luz solar 
refletida 

Luz solar 
refletida 

Luz solar 
absorvida 

Gelo 

GASES QUE PRODUZEM O 
EFEITO ESTUFA 

GASES QUE 
PRODUZEM O 

EFEITO ESTUFA 

Óxidos de nitrogênio 

Óxidos de enxofre 

Formação de ácido sulfúrico e 

ácido nítrico 

Chuva 

ácida 

https://www.youtube.com/watch?v=jC4xyu3qrbI
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As fontes renováveis são a resposta?  

Energias renováveis 

Estas são as fontes encontradas na natureza 

que se regeneram por si mesmas: 

➢ Solar 

➢ Eólica 

➢Geotérmica 

➢ Biomassa 

➢Hidroelétrica 

➢Ondas 

Estes recursos são utilizados normalmente 

para produzir energia limpa (ou verde). Esta 

produção  conduz a mudanças climáticas e 

implica na emissão de contaminantes 

carvão 

urânio 

petróleo 

Gás 

natural 

Biomassa 2-6 TW 

Ondomotriz 0,2-2 TW 

Maremotriz 0,3 TW 

Potencial mundial  de energia 

Todas as reservas Anualmente 

Consumo 

mundial de 

energia 

Solar 23000 TW 



Energia Eólica 

Como funciona 

➢As turbinas eólicas geram eletricidade 

diretamente 

 

Vantagens: 

➢Alto rendimento líquido 

➢ Renovável e gratuita 

➢ Fonte de energia muito limpa 

➢ Sem contaminação (ar ou água) 

durante a operação 

As fontes renováveis são a 

resposta? Cont. 

  
Antes de usar energia 

Geotérmica 

Depois de usar energia 

Geotérmica 

Mantenimiento 

Costos de energía  

Costos de energía  

Mantenimiento 

Ahorro 

A energia das ondas não é 

contaminante, mas é de alto custo 

Manutenção 

 

Custos de energia 

 

Economia 

Manutenção 

 

Custos de energia 

 



As fontes renováveis são a 

resposta? Cont. 

BENEFÍCIOS 
DA ENERGIA SOLAR 

Redução ou eliminação de 

gastos por consumo de 

eletricidade 

Incentivos fiscais do 

Governo Federal pelo uso 

de painéis solares 

Retorno do investimento 

desde o segundo ano 

Energia sem contaminação  

Amável com o ambiente 

Efeitos nulos ou baixos de 

incrementos nas tarifas de 

energia elétrica 

Demonstra seu compromisso 

com a sustentabilidade e o meio 

ambiente 

Até 30  anos de vida útil 

*Com restrições 

O Sol gera energia 

gratuita e inesgotável 

BIOGÁS 
DIGESTÃO COMO 

FERTILIZANTE 

ORGÂNICO 
ELETRICIDADE 

TANQUE DE ALIMENTAÇÃO 



Sendo conscientes de nossa pegada 
energética, como a reduzimos  

A pegada de carbono 

água 

emissões 

eletricidade 

transporte 

grau de 

economia 

lixo 

Grau de 

reciclagem 

gás 

pessoal 

combus-

tível 

consumo 

produtividade 

PEGADA 

ECOLÓGICA 



Sendo conscientes de nossa pegada 
energética, como a reduzimos  

https://www.youtube.com/watch?v=ziQXJwdDGBA  
Duração do vídeo – 0:57 segundos 

Caminhar 

ou ir de 

bicicleta é 

uma boa 

alternativa 

Redução do 

consumo elétrico 

Conservar e 

melhorar as 

reservas 

florestais 

Redução, 

Reutilização e 

Reciclagem 

Apoio a Energias 

Renováveis 

Consumo 

Responsável 

Transporte 

Sustentável 

Climatização e 

iluminação 

eficientes 

PEGADA DE 

CARBONO 

https://www.youtube.com/watch?v=ziQXJwdDGBA


No Próximo Módulo, veremos: 

● ‘Limite aos Desejos' em relação à energia 

● Uso de energia  em nossas atividades diárias, 

incluindo alimentos, roupa, tecnologias e 

transporte 

● Como podemos reduzir nossa pegada 

energética e viver mais conscientes e felizes 



Entre em contato… 

Se você tiver qualquer pregunta, feedback ou ideias sobre o 

Programa Servir ao Planeta, por favor entre em contato com a 

equipe do SAP em servetheplanet.ssio@gmail.com 

 

JAI SRI SAI RAM! 
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