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Copiar o texto e as atividades no caderno e respondê-las 
Geração de energia elétrica 

A energia elétrica é o resultado de outras transformações de energia 
Formas de produzir energia elétrica 
Usinas eólicas 
A energia solar aquece o ar e participa da formação dos ventos. Ao passar pelas hélices das turbinas 
eólicas, o vento transfere energia cinética para elas, fazendo-as girar. Esse movimento é transmitido para 
um gerador, que converte a energia cinética em elétrica. 
Desvantagens: custo elevado de instalação, além de causar poluição sonora, prejudicando a população 
local. Estão sob estudos os possíveis impactos causados no comportamento de aves de regiões onde essas 
usinas são instaladas. 
Usinas termelétricas 
A queima de combustível, em geral carvão mineral, óleo, biomassa ou gás natural, converte energia 
química em energia térmica, usada na vaporização da água da caldeira. Esse vapor passa por tubulações e 
faz girar uma turbina conectada ao gerador, que converte energia cinética em elétrica. No Brasil, 
geralmente, as usinas termelétricas assumem o papel das hidrelétricas quando a geração de energia 
elétrica fica comprometida devido ao baixo nível de água dos reservatórios. 
Desvantagens: a queima de combustíveis fósseis libera na atmosfera diversos componentes, entre eles 
gases que intensificam o efeito estufa, causando, portanto, um significativo impacto ambiental. 
 
Atividade 
1) Escreva a sua opinião sobre a instalação do parque eólico em Xangri-lá. Não se esqueça de colocar as 
vantagens e desvantagens. 
 

Geração de energia elétrica 
 A energia elétrica é o resultado de outras transformações de energia Formas de produzir energia 

elétrica (Usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas e nucleares.)  
Usinas nucleares: O material combustível usado nas usinas nucleares é o urânio; com ele, é possível 

converter energia nuclear em energia térmica. O uso do urânio permite o aquecimento da água a 
temperaturas superiores a 300 ºC, convertendo-a em vapor-d'água é utilizado para girar as turbinas e, 
consequentemente, os geradores, que convertem a energia cinética em elétrica. 

 Desvantagens: gera resíduos conhecidos como lixo nuclear, que devem ser corretamente 
guardados em depósitos especiais. Se liberados no ambiente, causam grande impacto na saúde da 
população e dos demais seres vivos.  

 
ATITUDES PARA A VIDA O uso racional de a energia elétrica. Usar a energia elétrica de forma 

racional é imprescindível para preservar as fontes de energia, não sobrecarregar seu sistema de 
distribuição, reduzir o valor da conta de luz, entre outros benefícios. Para usar a energia de maneira 
responsável, Para usar a energia de maneira responsável, é necessário conhecer o consumo dos equipamentos. 



                  
Qual é a importância do Selo Procel? Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (Procel), este selo tem objetivo de incentivar o consumo consciente de energia elétrica. Afinal, o 
consumidor tem a possibilidade de escolher, na hora da compra, o produto mais eficiente. O resultado é 
que a conta de energia elétrica tende a ser menor. Fonte: https://www.alfaprintetiquetas.com.br/selo-
procel/, Por adminwp. Postado 13 de julho de 2018 Em Selos. 

 
ATIVIDADES  

 
1) Você já viu esses selos, em eletrodomésticos de sua residência? Qual sua importância? 

 
 

2) Você sabe qual é o consumo de energia elétrica de sua residência? Quais são os hábitos de seus 
familiares para diminuir o consumo? 

 
 
 


