
Diminui  a pegada 

ecológica da escola 

      A pegada ecológica é atualmente 

usada ao redor do globo como um  

indicador de sustentabilidade ambiental. 

Pode ser usado para medir e gerenciar 

o uso de recursos através da economia. 

É comumente usado para explorar a 

sustentabilidade do estilo de vida de 

indivíduos, produtos e serviços,       

organizações, setores industriais,      

vizinhanças, cidades, regiões e nações. 

     A pegada ecológica de uma      

população tecnologicamente avançada 

é, em geral, maior do que a de uma 

população subdesenvolvida. 
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Energias Renováveis  

 A energia renovável é a energia que 

vem de recursos naturais como sol, vento, 
chuva, marés e energia geotérmica, que são 

recursos renováveis  (naturalmente         

reabastecidos). 

 As fontes de energia podem ser    

divididas em dois grupos principais:             
permanentes (renováveis) e temporários                 

(não-renováveis).  

 As fontes permanentes são aquelas 

que têm origem solar, no entanto, o      

conceito de renovabilidade depende da 

escala   temporal que é utilizado e os 

padrões de utilização dos recursos. 

 Os combustíveis fósseis são fontes 

não-renováveis de energia: não é possível 
repor o que se gasta, uma vez que podem 

ser necessários milhões de anos para poder 

contar novamente com eles. São aqueles 

cujas reservas são    limitadas. 

Biocombustível 

Biomassa 

Energia azul 

Energia geotérmica 

Energia hidráulica 

Hidreletricidade 
Energia solar 

Energia maremotriz 

Energia das ondas 

Energia das correntes 

marítimas 

Energia eólica 

Tipos de energias renováveis: 

Vantagens: 
 

 Não produzem emissões de gases de efeito 

estufa nem outras emissões, ao contrário do 

que acontece com os combustíveis, sejam 

fósseis ou renováveis.  

 

  Podem ser consideradas inesgotáveis à 

esca l a humana .  Permitem reduz ir             

significativamente as emissões de CO2.  

 

  Reduzem a dependência energética da   

nossa sociedade face aos combustíveis fós-

seis.  

 

  Conduzem à investigação em novas      

tecnologias que permitam melhor eficiência 

energética. 
 

Desvantagens:  
 
   As primeiras turbinas eólicas estavam        

perigosas para as aves, como as suas lâminas 

giravam muito rapidamente, enquanto as 

hidroelétricas podem criar barreiras à migração 

de certos peixes, um problema grave em     

muitos rios do mundo. 

   Algumas têm custos elevados na sua      

implementação, devido ao fraco investimento 

neste tipo de energia. 

   Podem causar impactos visuais negativos no 

meio ambiente. 

   Pode gerar-se algum ruído, no caso da       

exploração de alguns recursos energéticos     

renováveis. 
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