
ENERGIAS
RENOVÁVEIS



De onde vem a energia que faz 
funcionar  as coisas que todo dia 

utilizamos?



Energias não renováveis Energia renováveis



O que é a Energia Renovável?

A energia renovável é qualquer tipo de energia 
que se origina de alguma fonte natural como a 
água, o sol, o vento e o mar.



Tipos de Energia Renovável

• Sol - energia solar

• Vento - energia eólica

• Água - energia hidráulica

• Mar - energia maremotriz



Energia Solar
É uma energia renovável e è uma energia 

obtida pela luz do sol.



Energia Solar

Sol                                                     Sun



Energia Solar

A luz è absorvida através do painel solar e é
transformada em energia elétrica.



Energia Solar



Energia Solar



Energia Solar
Muitas pessoas utilizam a energia solar em casa.



Energia Eólica

A energia eólica é uma energia renovável e è uma 
energia gerada a partir do vento.



Energia Eólica

Vento                           Wind 



Energia Eólica

As turbinas eólicas funcionam com a força do 
vento. 



Energia Eólica
Uma turbina eólica pode ser mais alto do que 100 
metros.



Energia Eólica



Energia Eólica
Wind Tree è uma árvore artificial que produz eletricidade 
renovável.



Energia Maremotriz

É uma energia renovável e é uma energia 
obtida das ondas do mar. 



Energia Maremotriz

Ondas                                          Waves



Energia Maremotriz

Mar                                                   Sea



A força das ondas pode ser aproveitada por 
dispositivos próprios para a captação dessa 
energia.

Energia Maremotriz



Pelamis, uma espécie de cobra articulada  
balança à medida que as ondas percorrem o seu 
comprimento. 

Energia Maremotriz



Energia Hídrica

É uma energia renovável e é uma energia 
obtida da água dos rios em movimento.



Água                                             Water

Energia Hídrica



Rio                                                  River

Energia Hídrica



A finalidade de energia hídrica é a produção de 
energia eléctrica nas chamadas centrais 
hidroeléctricas.

Energia Hídrica



Quando se abrem as comportas da barragem, 
a água passa por umas lâminas na turbina 
fazendo-a girar. 

Energia Hídrica



Que se utiliza para criar a Energia 
Solar? 





Que transforma a luz do sol em 
eletricidade?





Vamos ver o quanto de forte é o 
sol





Construímos o nosso cata-vento



Construímos o nosso cata-vento



Que transforma a força das ondas em 
eletricidade?





Com que animal é parecido este 
dispositivo de Energia Maremotriz?





Que se utiliza para criar a Energia 
Hídrica? 





A Energia Hídrica aproveita a água 
de...? 




