
Temas U4energy – Setembro: Conhecer a energia 

 

 1  

  

CONHECER A ENERGIA 

 

 

O QUE É A ENERGIA 

 
A energia existe por toda a parte à nossa volta. Quando caminhamos, precisamos de 

energia para pôr o nosso corpo em movimento. Quando preparamos comida, precisamos de 

energia para transformar os ingredientes crus numa refeição deliciosa. Numa base diária, 

vemos televisão, ouvimos música, usamos água, navegamos na Internet e acendemos as 

luzes. Consumimos energia para fazer todas estas coisas.  

 

A ENERGIA MEDIDA 

 

A energia é medida em joules (vide o Sistema Internacional de Unidades – SI). A Potência 

(P) é usada para descrever a taxa a que a energia é convertida; é medida em watts. Um 

watt equivale a 1 joule por segundo. Quer isto dizer que, numa hora, uma máquina com 1 

kW de potência necessitaria de 1h x 1kW = 1 kWh, ou 3.600.000 joules (3.600 seg x 1.000 

W).  

 

EMISSÕES DE CO2  

 
O carbono é o quarto elemento mais abundante no universo e um componente de todos os 

organismos vivos na Terra. O nosso corpo, por exemplo, contém 18% de carbono. Os 

combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão são feitos dos restos de 

organismos que ficaram presos sob a superfície da terra há milhões de anos. O carbono 
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contido nestes combustíveis é usado para produzir energia para uso industrial e privado. O 

carbono interage com o oxigénio e forma o dióxido de carbono (CO2). Quando queimamos 

combustíveis fósseis, são libertadas grandes quantidades de CO2 na atmosfera.  

O CO2 é um dos gases com efeito de estufa primários e mais proeminentes da Terra. Estes 

gases ajudam a impedir que parte da energia libertada pela superfície da Terra seja enviada 

para o espaço. Em resultado, a atmosfera da Terra aquece. Trata-se do chamado efeito de 

estufa. O CO2 sempre esteve presente na atmosfera e é a razão do nosso clima, mas a 

actividade humana tem levado a níveis substancialmente maiores que causam alterações 

climáticas e exigem que tomemos medidas e usemos a energia de forma mais inteligente.  

 

POUPAR E CONSERVAR ENERGIA 

 
Pode poupar-se energia, reduzindo o consumo de electricidade e aquecimento. 

Realizando escolhas informadas, em termos de transporte, água e alimentos, 

gerindo os desperdícios, etc., também se pode poupar energia indirectamente. 

Menos gastos de energia equivalem a menos emissões de CO2.  

 

Continua a ler a secção sobre temas de energia nos próximos meses para descobrires mais! 

 

ACTIVIDADES/TÓPICOS DE DISCUSSÃO 

 Tenta formular uma definição de energia.  

 Prepara uma lista de dez coisas que fazes diariamente que exigem energia. És 
capaz de dizer que forma de energia elas usam?  

 Pensa na energia que os teus pais ou avós usavam quando tinham a tua idade. Que 
é que mudou? Podes também comparar o teu consumo de energia com o dos teus 
pares num país do terceiro mundo.   

 Quais são as principais fontes de energia usadas na produção de energia no teu 
país? 

 Traça diferentes fontes de energia e diferencia entre energias renováveis e energias 
não-renováveis. 

 Imagina um mundo sem reservas de energia (sem electricidade, sem 
aquecimento…). De que modo mudaria a tua vida?  

 Qual é a diferença entre eficiência energética e conservação energética?  
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 Examina o sistema de aquecimento da escola e os contadores de electricidade e 

gás; tira fotografias, analisa e debate. 

 Usa o questionário U4energy para avaliar o teu uso actual de energia na escola e em 

casa. 

 Realiza uma inspecção na tua escola e detecta onde se verificam desperdícios de 

energia. Quais são os resultados? Realiza inspecções idênticas em casa e depois 

discute como podes usar a energia de maneira mais eficiente na escola e em casa. 

 
 

LIGAÇÕES ÚTEIS 

 
Consulta recursos Energéticos na tua língua em: 
 

 Kids Corner Energy Education Database: 

 
 

 Alterações Climáticas:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Repositório de recursos U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

DICAS E FACTOS 

 
1. A energia pode ser de dois tipos, potencial ou cinética. A energia potencial é energia 

armazenada, enquanto a energia cinética se deve ao movimento. 
 

2. Em 24 horas, uma lâmpada incandescente de 100 watts consome 2,4 kW h  
 

3. O carvão, o petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis, formados por organismos 
outrora vivos que ficaram enterrados sob a superfície da Terra há milhões de anos. 

 

4. Existem dois tipos de fontes de energia, renováveis e não-renováveis. 
 

5. A Eólica, Solar, Biomassa, Hidroeléctrica e Geotérmica são fontes de energia renováveis; as 
suas reservas são ilimitadas e podem ser reconstituídas. 

 

6. Os alimentos armazenam energia “química”. O teu corpo transforma esta energia noutras 
formas de energia, como a energia cinética que te permite mover, caminhar, correr e brincar!  
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

