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RECURSOS RECURSOS 
NATURAISNATURAIS

RENOVÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS

São todos os São todos os 
elementos do elementos do 
meio natural que, meio natural que, 
se o homem os se o homem os 
souber preservar, souber preservar, 
poderão ser poderão ser 
inesgotinesgotááveis.veis.

São todos os São todos os 
elementos do elementos do 
meio natural que meio natural que 
se esgotam se esgotam àà
medida que vão medida que vão 
sendo utilizados.sendo utilizados.



RECURSOSRECURSOS
RENOVRENOVÁÁVEISVEIS

podem ser

SOLO ENERGÉTICOS

• Carvão
• Petróleo
• Gás natural

(…)

ÁGUAFLORESTAS ANIMAIS

• Algodão
• Borracha natural
• Madeira

(…)

• Lã
• Seda
• Peles

(…)

• Alimentos
(…)



RECURSOSRECURSOS
NÃO RENOVNÃO RENOVÁÁVEISVEIS

podem ser

MINERAIS ENERGÉTICOS
• Ouro
• Prata
• Estanho
• Ferro
• Bauxite
• Cobre

(..)

• Carvão
• Petróleo
• Gás natural

ReciclReciclááveisveis NãoNão reciclreciclááveisveis



RECURSOSRECURSOS

NÃO RENOVNÃO RENOVÁÁVEISVEIS

VANTAGENS:
•Mais baratas;

DESVANTAGENS:
•Mais poluentes;
•Mais perigosas no caso de 
acidentes;
•Esgotam-se



CARVÃO

ENERGÉTICOS

PETRÓLEO GÁS NATURAL

Foi a principal 
fonte de energia 
no arranque da 
Revolução 
Industrial. 
Contudo, tem 
vindo a perder 
importância 
devido:
•Esgotamento de 
muitas minas;
•Elevados custos;
•Graves problemas 
ambientais (Ex. 
Efeito de Estufa)

São as fontes de energia mais utilizadas 
na actualidade. Ã sua elevada produção 
deve-se:

•São fontes de energia limpas e mais 
baratas que o carvão;

•Fácil transporte

•Eficazes para o aquecimento;

Contudo, têm os seguintes 
inconvenientes:

•Podem esgotar-se (50 a 70 anos);

•Levam ao aumento do efeito de 
estufa, chuvas ácidas e marés negras;



ENERGÉTICOS

É o tipo de energia 
mais utilizada pelas 
populações que 
habitam nas áreas 
rurais dos países em 
vias de 
desenvolvimento.

Principais vantagens:

•É mais barata e de 
acesso fácil;

•Fácil utilização e 
armazenamento;

MADEIRA



ENERGÉTICOS

Maiores produtores de petróleo , em 2001

Maiores produtores mundiais de gás 
natural, em 2001

Maiores produtores de carvão, em 2001



FERRO

MINERAIS

É uma matéria-
prima 
fundamental para 
a actividade 
industrial, 
sobretudo para o 
sector siderúrgico 
e para a produção 
de aço. 

BAUXITE
É a matéria-prima 
de onde se extrai o 
alumínio, sendo a 
mais abundante na 
superfície terrestre.

É fundamental para 
a industria de 
aeronáutica, naval, 
construção civil, 
embalagem, 
automóvel, etc. 

COBRE

É uma matéria-
prima 
fundamental 
para a 
produção de 
condutores 
eléctricos. 



RECURSOSRECURSOS

RENOVRENOVÁÁVEISVEIS

VANTAGENS:
•Menos poluentes;
•Não se esgotam;

DESVANTAGENS:
•Elevados custos de 
instalação e manutenção;



SOLOSOLO

É fundamental à vida pois fornece alimentos para o Homem, para os 
vegetais e animais.

O solo é a única parte do globo terrestre onde se 
encontram associados os quatro elementos da Terra: 

•Litosfera (domínio das rochas)
•Hidrosfera ( água)
•Atmosfera (ar)
•Biosfera (vida) DeterioraDeterioraçção do solo: ão do solo: 

•Adubos químicos
•Inadequação de certas 
plantas ao tipo de solo
•Desflorestação
•Incêndios
•Pastoreio excessivo
•Irregularidade de 
precipitações



ÁÁGUAGUA
É essencial à vida na terra, especificamente ás actividades humanas, 
como:
•Abastecimento doméstico (beber, cozinhar, higiene, rega de 
jardins…)
•Agricultura
•Industria
•Navegação
•Produção de energia hidroeléctrica, marmotriz e das ondas
•Actividades recreativas e culturais

Atenção:
A água está desigualmente distribuída. Da 
totalidade da água disponível do planeta…
•97,5% é salgada
•2,5% é água doce



ÁÁGUAGUA



ÁÁGUAGUA



FLORESTASFLORESTAS

ALGODÃOALGODÃO

Provém de uma planta 
típica das regiões 
tropicais, sendo 
essencial para a 
indústria têxtil.

BORRACHA NATURALBORRACHA NATURAL

Provém de uma 
árvore típica das 
regiões tropicais, 
sendo essencial para 
a indústria 
automóvel (ex. 
pneus).



FLORESTASFLORESTAS

GIRASSOLGIRASSOL

Importante para a 
produção de óleos e 
azeite. 

O óleo de girassol 
funciona ainda como 
combustível para 
tractores e 
autocarros.

CANACANA--DODO--AAÇÇUCARUCAR

Serve para a produção 
de açúcar e também 
para a produção de 
etanol (combustível 
automóvel utilizado no 
Brasil).



FLORESTASFLORESTAS

ATENATENÇÇÃOÃO

A IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS NÃO SE RESUME 
APENAS À PRODUÇÃO  DESTES RECURSOS!!!

A floresta é fundamental para o equilíbrio do clima, 
fornecem o oxigénio essencial à vida, estabilizam os 
solos e protegem-nos da erosão e servem de habitat 
para muitos seres vivos 



ANIMAISANIMAIS

Provém dos ovinos 
(carneiros e ovelhas), 
sendo essencial para a 
indústria têxtil.

Provém do bicho-da-
seda, sendo essencial 
para a indústria têxtil.

Essenciais para a 
indústria de 
curtumes, 
calçado e 
marroquinaria.

LÃ SEDA PELES



ENERGENERGÉÉTICOSTICOS

GEOTÉRMICA EÓLICA

NUCLEAR

MARMOTRIZ



ENERGENERGÉÉTICOSTICOS

SOLAR

CENTRAL ELÉCTRICA

CENTRAL DE BIOENERGIA



AGORA VAMOS CONSOLIDAR AGORA VAMOS CONSOLIDAR 
OS NOSSOS OS NOSSOS 

CONHECIMENTOSCONHECIMENTOS……

BOM TRABALHO!


