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Projecto de Recomendação 

Um dos maiores problemas da sociedade actual é o problema da crise energética 

mundial. O problema da energia relaciona-se com a crescente industrialização dos países, com 

o aumento da população mundial, com o aumento do consumo levando por isso a um aumento 

da produção das indústrias o que faz disparar o consumo de energia, havendo por isso 

necessidade de recorrer cada vez mais aos combustíveis fósseis. O aumento da utilização dos 

combustíveis fósseis faz por sua vez aumentar as emissões de resíduos poluentes, causando 

graves problemas ambientais. Uma forma de minorar estes problemas é através do recurso às 

energias alternativas ou à redução da quantidade de resíduos sólidos. 

No seu movimento de translação em redor do Sol, a Terra recebe 1 410 W/m
2
 de 

energia, medição feita numa superfície normal (em ângulo recto) com o Sol. Desta energia 

aproximadamente 19% é absorvida pela atmosfera e 35% é reflectida pelas nuvens. Ao passar 

pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar está na forma de luz visível ou luz 

ultravioleta.A partir de painéis solares, é possível aproveitar esta energia, o que traz inúmeras 

vantagens: 

 A energia solar não polui durante o seu uso. A poluição decorrente da 

fabricação 

dos equipamentos necessários para a construção dos painéis solares é totalmente controlável 

utilizando as formas de controlos existentes actualmente.  

 Os painéis solares são cada vez mais potentes ao mesmo tempo que 

seu custovem decrescendo, tornando a energia solar uma solução 

economicamente, cada vez mais, viável.  

 A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, 

pois a suainstalação em pequena escala não obriga a enormes 

investimentos em linhas de transmissão. 

 Podemos produzir hidrogénio utilizando energia solar. 

 Pode ser utilizada para aquecimento de água ou para produção de 

electricidade. 

 Vai permitir poupar mais de metade na factura do gás e da 

electricidade das famílias. 

 Os kits solares já vêm equipados com resistências eléctricas para 

apoiar dias sem sol. 

 

Custos 

 

 

 

Número de Pessoas: Capacidade da Caldeira: Preço: 

Três ou quatro 200/250 litros 1900/2000€ 

Seis ou sete 300litros 2500/3000€ 



A transformação de óleos alimentares usados em biodiesel, é um processo 

relativamente fácil, que evita que estes óleos sejam encaminhados para o seu destino habitual, 

a rede pública de esgotos, o que origina graves problemas, nomeadamente a corrosão das 

tubagens dos edifícios, o entupimento de esgotos e o mau funcionamento das Estações de 

Tratamento de Águas Residuais. 

A utilização do lixo, para a produção de biocombustíveis é uma boa opção, para acabar 

com as grandes quantidades de resíduos sólidos que se acumulam actualmente, e que 

originam diversas consequências, como, proliferação de maus cheiros; má imagem das zonas 

afectadas; falta de espaço para armazenar esse lixo; malefícios para a saúde pública; poluição 

das águas subterrâneas provenientes das zonas onde os lixos são acumulados, que possuem 

uma carga poluente tão elevada, que não existe equipamento tecnologicamente sofisticado 

capaz de a tratar; libertação de gás metano que contribui vinte e uma vezes mais, que o 

dióxido de carbono, para o aumento do efeito de estufa. 

A produção de biocombustíveis utilizando estes recursos: 

 Diminui a necessidade de recorrer a matérias-primas vegetais, uma vez, que a 

produção intensiva destas, leva a um esgotamento das capacidades do solo, o que pode 

conduzir à redução dos habitats animais e à desflorestação de áreas como a Amazónia, por 

outro lado no cultivo destas plantas, corre-se o risco de que o dióxido de carbono resultante da 

produção de adubos, do funcionamento das máquinas agrícolas e outros, seja superior ao 

sintetizado pelas plantas, teme-se ainda que a utilização intensiva de produtos agrícolas para a 

produção de biocombustíveis, leve ao encarecimento destes produtos básicos;  

 Pode misturar-se até 10% de biodiesel com o diesel, para utilização em 

veículos, com motor a diesel, sem que haja necessidade de qualquer alteração no motor; 

 Diminui a emissão de gases para a atmosfera; 

 Não há perigo de acidentes que ponham em risco a vida e o meio ambiente; 

 Possibilita a diminuição da dependência dos fornecimentos externos, 

contribuindo para o equilíbrio interterritorial; 

 Criará postos de trabalho; 

 Obrigará ao desenvolvimento de projectos tecnologicamente avançados; 

 É de baixo custo. 

 

Medidas propostas:  

1. Recolha e utilização de óleos alimentares usados e de todo o lixo enviado para aterros 

sanitários para produção de biocombustível; 

 

2. Colocação de painéis solares em pelo menos 50% dos edifícios públicos (hospitais, 

escolas, câmaras municipais, etc.), até 2015. 

 


