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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Energias Renováveis e Meio Ambiente 

Curso: TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL  

Período: 3º Semestre  

Carga Horária: 67 h/r (80 aulas) 

Docente Responsável: Rosenilda Aparecida Pulcinelli de Souza  

EMENTA  

 

Cadeia energética. Reservas energéticas mundiais. Problema da energia. Suprimento de energia – 

estrutura brasileira. Energia e desenvolvimento. Fontes convencionais. Fontes não convencionais. 

Energia - Recursos naturais. Usos da energia, conservação. Recursos   renováveis – 

monitoramento e análise ambiental. 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 

Analisar as possíveis alternativas energéticas (renováveis e não renováveis) com base nas  

diferentes tecnologias aplicáveis e nos respectivos impactos ambientais, visando à minoração de 

problemas ambientais e sociais.  

 

Específicos 

 

➢ Compreender sobre a dinâmica da cadeia energética e as reservas energéticas mundiais. 

➢ Conhecer e analisar de forma critica os problemas gerados pelo uso de recursos naturais. 

➢ Apresentar os aspectos legais ambiental sobre o uso dos recursos renováveis e não 
renováveis. 

➢ Conhecer e avaliar os impactos ambientais dos meios de produção decorrentes das questões 
energéticas, com seu monitoramento e controle, tendo por base a legislação vigente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

➢ A questão energética na atualidade.  

➢ A busca de soluções energéticas para o desenvolvimento sustentável: soluções 

energéticas mais defendidas atualmente.  

➢ Recursos energético. 

➢ Equivalência em energia, conversão de energia.  

➢ Fontes de energia primárias e secundárias, renováveis e não renováveis.   

➢ Matriz energética no brasil. 

➢ Utilização de fontes renováveis, programas de conservação de energia (conpet e o procel.)  

e planejamento energético no brasil. 

➢ Energia dos combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão, combustíveis radioativos).   

➢ Termoelétricas e energia nuclear.  

➢ Energia solar. Aquecimento de ambientes.   

➢ Energia solar.  Sistemas fotovoltaicos e heliotérmicos.  

➢ Energia eólica.   

➢ Pequenas centrais hidroelétricas.   

➢ Energia geotérmica.   

➢ Tecnologias energéticas futuras 
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➢ O papel da política energética nacional. 

➢ Perspectivas energéticas futuras. 

➢ Impacto poluição e dano ambiental 

➢ Licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais 

➢ Compensação ambiental  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
➢ Aulas expositivas; 

➢ Debates, seminários; 

➢ trabalhos de pesquisa (individual e em grupo); 

➢ Atividades interdisciplinares;  

➢ Uso de suportes impressos e online. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

➢ Atividades Individuais e/ou em grupo; 

➢ Seminários; 

➢ Provas; 

➢ Participação em sala;  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 
 

➢ Quadro branco e marcador para quadro branco; 

➢ Notebook e datashow; 

➢ Revistas, jornais, HQs, livros técnicos; 

➢ Utilização de: textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe; 

➢ Exercícios impressos produzidos pela equipe; 

➢ Veículos de comunicação da mídia impressa, tais como jornais e revistas; 

➢ Equipamento de multimídia. 
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