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ENERGIAS 
QUE MOVEM O MUNDO

Nossa existência, estilos de vida e 
economias dependem completamen-
te do Sol e da Terra. Da mesma for-
ma, as plantas necessitam da luz solar 
para se desenvolver e produzir o ali-
mento que é a base da nossa sobrevi-
vência.  Não é por acaso que o sol era 
adorado por muitas civilizações anti-
gas como um deus que regia a vida no 
planeta. 

“Por ser um conceito tão fundamental, 

definir energia é sem dúvida mais difícil e 

menos importante do que sentir e perceber 

sua existência, como a causa e origem pri-

meira de todas as mudanças. Boa parte das 

leis físicas que governam o mundo natural 

são no fundo variantes das leis básicas dos 

fluxos energéticos, as eternas e inescapá-

veis leis de conservação e dissipação, que 

estruturam todo o Universo, desde o micro 

ao macrocosmo.” (VIANA, 2012, pg. 14)

Podemos pensar a energia do Sol 
como nosso “capital solar” e os recur-
sos do Planeta, tais como, ar, água, 
solo fértil, florestas, pastagens, ocea-
nos, vida selvagem, minerais, purifi-
cação natural e processos de recicla-
gem como o nosso “capital natural”.  
Meio ambiente é o termo que usamos 

para descrever o sistema de suporte 
de toda forma de vida no Planeta.

“A exploração de qualquer fonte de 

energia acarreta impactos ambientais. 

A história nos mostra que todos os seus 

avanços se devem às diversas formas 

como o homem conseguiu obter energia 

e transformá-la para atender aos seus 

desejos e necessidades. Desde a desco-

berta do uso do fogo pelo homem, seu 

estilo de vida vem se modificando. Por 

um lado, se grandes conquistas foram 

possíveis a partir da diversidade de for-

mas de se obter energia – lenha, animal 

de tração, roda d’água, moinhos de ven-

to, carvão, petróleo, gás, álcool, energia 

nuclear, etc.–, por outro, criou-se um 

grande problema – a agressão ao meio 

ambiente”. (CÉZAR-MATOS, 1998, pg. 6)  

Introdução

Fo
to

: L
ui

s 
Sa

lv
at

or
e 

- 
A

ce
rv

o 
In

st
itu

to
 B

ra
si

l S
ol

id
ár

io

C2-CT-ENERGIA.indd   1 25/01/2018   15:08:20

Repro
duçã

o  p
ro

ib
id

a



2 • ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO

Fontes e formas de Energia

Você sabia? Os 
cientistas clas-
sificam a energia 
como cinética ou 
potencial. Que tal 
convidar seus alu-
nos para pesquisar 
mais sobre esse 
assunto? 

As fontes de energia podem ser classificadas conforme a capacidade natural de repo-
sição de seus recursos em fontes renováveis e fontes não renováveis. Os recursos reno-
váveis são aqueles que podem ser reabastecidos rapidamente através de certos processos 
naturais, tais como luz solar, vento, chuva, marés, calor geotérmico, ou que podem ser 
reciclados, como florestas e plantações. Já os recursos não renováveis existem em uma 
quantidade fixa em vários lugares na crosta terrestre e têm o potencial para a renovação 
por meio de processos geológicos, físicos e químicos que ocorrem ao longo de centenas 
de milhões a bilhões de anos. Isso inclui o cobre, alumínio, carvão e petróleo. Se usarmos 
todos eles, nunca poderemos obter mais durante a nossa vida. 

A energia vem em muitas formas: luz; eletricidade; energia quími-
ca estocada nas ligações químicas do carvão, açúcar e outros materiais; 
movimento de matérias como água e vento; energia nuclear. 

Embora as tecnologias atuais nos possibilitem o uso de muitas fon-
tes de energia ambientalmente adequadas, como solar, eólica, biomassa, 
biocombustíveis, energia das marés, entre outras, as fontes de energia 
mais utilizadas na atualidade continuam sendo petróleo, carvão e gás. 

Fontes e  
formas de energia 
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ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO • 3 

Sistema de Energia
Um sistema de energia é constituído por um setor responsável pelo fornecimento de ener-

gia e tecnologias para utilização final da energia. Seu objetivo é fornecer à população os ser-
viços de energia, termo usado para descrever seus benefícios, como iluminação, alimentos 
cozidos, temperaturas internas confortáveis, refrigeração e transporte. Os serviços de energia 
também são necessários para praticamente todas as atividades comerciais e industriais. Por 
exemplo, o aquecimento e o resfriamento são necessários para muitos processos industriais, 
a força motriz é necessária para a agricultura e a eletricidade é necessária 
para as telecomunicações e a eletrônica. 

A cadeia de energia que fornece esses serviços começa com a coleta 
ou extração de energia primária que, em uma ou várias etapas, pode ser 
convertida em energia portadora, como eletricidade ou óleo diesel, que são adequados para 
usos finais. Equipamentos de uso final de energia - fogões, lâmpadas, veículos, máquinas 
- convertem a energia final em energia útil, que proporciona os benefícios desejados: os 
serviços de energia. 

Um exemplo de uma cadeia de energia:  começa com a energia primária (vento), que pro-
duz energia portadora (eletricidade), utilizada para diversos fins, como o funcionamento dos 
eletrodomésticos.

Força motriz
Força que impul-
siona, faz mover 
ou ocasiona mo-
vimento. 
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4 • ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO

A Energia e o desafio da 

“O termo sustentabilidade é usado para descrever 
muitas abordagens diferentes para o mesmo objetivo: 
ajustar nosso estilo de vida em um nível apreciável de 
qualidade e bem-estar social”. (CÉZAR-MATOS, 2015, 
pg. 1)

 
Como já sabemos, a energia é fundamental para alcançar os objetivos econômicos, sociais 
e ambientais inter-relacionados ao desenvolvimento humano sustentável. Mas se quiser-
mos realizar este importante objetivo, os tipos de energia que produzimos e as formas 
como os usamos terão de mudar. Caso contrário, os danos ambientais irão se acelerar, a 
desigualdade aumentará e o crescimento econômico global ficará comprometido.

A perfuração de poços de petróleo, gás e mineração de carvão têm altos níveis 
de poluição que são bombeados para os ambientes locais e a atmosfera. A cons-
trução de gasodutos ou novas prospecções em áreas virgens e selvagens, é um ris-
co tanto para a conservação da natureza quanto para a saúde pública. Poucas ener-
gias renováveis   são totalmente livres de emissões, mas sua produção é muito 
menor do que a aquisição e processamento de combustíveis fósseis convencionais. 

sustentabilidade
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ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO • 5 

Sabe-se que o resultado do uso intensivo de energia derivada da queima 
de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, carvão mineral) tem sido o aqueci-
mento da atmosfera, desmatamentos, queimadas, pesca predatória, derrama-
mento de petróleo no mar, poluição, ameaça da elevação do nível das águas 
dos oceanos, fazendo com que cidades e países venham a ser inundados. 
“Como trata-se de uma crise ambiental mundial, países ricos e pobres 

enfrentam o mesmo dilema: Como viver bem sem comprometer a vida 

na Terra” (CÉZAR-MATOS, 1998, pg. 6).
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6 • ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO

É difícil entendermos que boa parte da 
energia gerada é perdida antes mesmo de 
chegar ao consumidor final – residências, 
comércio, indústria – e outra parte é des-
perdiçada pelo uso desnecessário e também 
pela falta de eficiência dos equipamentos e motores.

O caminho mais fácil, mais barato e com 
menor impacto ambiental para obter-se a 
energia necessária para o desenvolvimento 
do Brasil é a eficiência energética. 

Eficiência Energética:
fazendo mais com menos

Que tal convidar seus 
alunos a pesquisar 
qual a proporção de 
energia perdida na 
geração no Brasil?

Eficiência energé-
tica é a atividade 
que busca otimi-
zar o uso e o apro-
veitamento das 
fontes de energia, 
evitando perdas 
no processo para 
se obter melhores 
resultados. 

Fo
to

: L
ui

s 
Sa

lv
at

or
e 

- 
A

ce
rv

o 
In

st
itu

to
 B

ra
si

l S
ol

id
ár

io

C2-CT-ENERGIA.indd   6 25/01/2018   15:08:28

Repro
duçã

o  p
ro

ib
id

a



ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO • 7 

A prática de bioconstrução que orienta a construção de ca-
sas baseada nos princípios da sustentabilidade, consideran-
do a direção dos ventos, posição solar, material usado, aju-
da muito no uso eficiente de energia, já que o resfriamento 
natural evita o uso excessivo de ar condicionado. Confira a 
prática “Como Fazer” uma maquete de Casa Sustentável e 
traga esses conceitos para seu dia a dia.
  

Faça sua parte!
Agora está na hora de mudarmos esta realidade,  

e a solução é simples: mudança de hábito! Vamos entender 

como nossas atitudes cotidianas afetam a eficiência energética.

Elimine 
desperdícios: 

Troque a fonte  
de energia:

Troque os 
aparelhos:

Planeje sua 
casa para 

aproveitar 
melhor a 
energia:

Apague as luzes quando não houver necessidade de man-
tê-las acesas, ande a pé ou pedale uma bicicleta para des-
locamentos curtos, use mais transporte público.

Para aumentar a eficiência no uso da energia substitua 
equipamentos e eletrodomésticos por outros com selo 
Procel, mais eficientes e que consomem menos energia. 

Utilize equipamentos que consumam energia solar direta, 
como por exemplo, lâmpadas, aquecedores de água, for-
nos e fogões solares pode significar uma grande economia 
de energia e financeira para as comunidades.

A garantia de suprimento de energia no futuro depende da forma 

inteligente que usamos a que temos disponível agora!
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8 • ENERGIAS QUE MOVEM O MUNDO

Você sabia que a maior parte da energia produzida 

no Brasil vem da água?

Embora a maior parte da energia produzida no Bra-

sil seja gerada por usinas hidrelétricas, o consumo 

crescente de força e luz tem levado à construção de 

mais e mais destas usinas. Toda vez que isto acontece, 

o impacto sobre o meio ambiente é brutal. Construir 

uma barragem destrói uma área de paisagem e altera 

o ecossistema que depende da correnteza natural da 

água, isso não pode ser evitado. A construção de bar-

ragem pode destruir importantes paisagens culturais 

também. 

Poupar energia, portanto, é uma forma de reduzir a 

necessidade de mais hidrelétricas e preservar o meio 

ambiente.

Fatos curiosos 
para pensar e agir

Referências Bibliográficas
CÉZAR, Rodrigo Valle; CAMARGO, Vanessa A. 
História Natural da Chapada Diamantina. ISBN: 
978-85-8381-140-4 São Paulo: Editora Gregory, 
2016. 

CÉZAR-MATOS, Arlinda.  Sustentabilidade: 
Estamos falando a mesma língua? Porto Alegre, 
Brasil: ISMA-BR, 2015.

______________. A Importância da Educação 
Ambiental na Gestão Hoteleira. Salvador, Brasil: 
Cepex/UCSal, 1998. 

G. Tyler Miller, Jr. 1997. Environmental Science: 
Working with the Earth. 6th rdition. New York: 
Wadsworth Publishing Company.

Selo Procel de Economia de Energia. Disponível 
em: http://www.procelinfo.com.br/main.
asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-
99B27EF54632%7D. Acesso em: março/2017.

VIANA N. C., Augusto at all. Eficiência Energética: 
Fundamentos e Aplicações. Elektro – Eletricidade 
e Serviços S.A, Campinas, 2012. Disponível em: 
https://www.elektro.com.br/Media/Default/
DocGalleries/Eficientiza%C3%A7%C3%A3o%20
Energ%C3%A9tica/Livro_Eficiencia_Energetica.
pdf. Acesso em: março/2017

C2-CT-ENERGIA.indd   8 25/01/2018   15:08:28

Repro
duçã

o  p
ro

ib
id

a




