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Fontes de energia 
 
Fontes de energia são opções energéticas com origens diversas. Dividem-se em fontes 
renováveis, como a energia solar, e fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis. 
 
As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para produção 
de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de 
veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. 
 
As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois, dependendo das 
formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser 
ocasionados. 
 
Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia podem ser 
classificadas em renováveis e não renováveis. 
 
Fontes renováveis de energia 
 
As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a 
capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam 
inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a 
água, podem acabar, dependendo da forma como são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que 
nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de 
impactos ambientais em larga escala. 
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Energia Hídrica: A energia da água dos rios que podem ser convertidas em energia elétrica, 
como por exemplo as barragens; 
 
Energia Eólica: A energia dos ventos que pode ser convertida em eletricidade através de turbinas 
eólicas ou aerogeradores; 
 
Energia Solar: A energia do Sol pode ser convertida em eletricidade ou em calor, como por 
exemplo os painéis solares fotovoltaicos ou térmicos para aquecimento do ambiente ou de água; 
 
Energia Geotérmica: A energia da terra pode ser convertida em calor para aquecimento do 
ambiente ou da água; 
 
Energia das Marés: A energia da movimentação natural de subida e descida do nível das águas 
em um local. 
 
Energia das Ondas: A energia da movimentação da águas de um local para outro. 
 
Energia Biomassa: É a energia que se obtém durante a transformação de produtos de origem 
animal e vegetal para a produção de energia calorífica e elétrica. Na transformação de resíduos 
orgânicos é possível obter biocombustíveis, como o biogás e o biodiesel, por exemplo. 
 
 
 

• Será que em todo o Brasil são usadas fontes de energia renováveis? 
 
______________________________________________________________________ 
 

• Será que em todo o Brasil as fontes de energia renováveis usadas são as mesmas? 
 
______________________________________________________________________ 
 

• Na sua opinião, qual a importância de aumentar a utilização desse tipo de fontes de 
energia? 
 
______________________________________________________________________ 


