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O AMIGO DO MEIO AMBIENTE

O que é energia?

Tudo que está ao nosso redor utiliza e fornece energia. As atividades
que realizamos com nosso corpo, por exemplo, dependem da energia
existente nos alimentos que comemos. Essa energia é transformada e
nos permite realizar movimentos, raciocinar e respirar. Na natureza
também encontramos diversos recursos de onde podemos obter
energia para mover objetos, acionar máquinas e acender luzes. Essas
fontes de energia podem ser renováveis (não se esgotam com sua
utilização) e não renováveis (que possuem reservas esgotáveis).
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Você consegue imaginar a sua vida sem a energia?

Uma
revolução
na Pré-História:
o fogo

Uma das conquistas mais importantes
do ser humano foi ter aprendido a
controlar o fogo. Com isso, ele pôde
iluminar e aquecer os ambientes,
preparar seus alimentos e proteger-se
contra animais e grupos inimigos.

O que é o gás natural?

O gás natural é uma das principais fontes de energia utilizada
CH4
no mundo na atualidade. Ele é um combustível formado a
partir da decomposição de animais e plantas marinhas
acumuladas em camadas do subsolo, que com o calor e a
O metano é o principal
pressão transformaram-se, gradualmente, em gás natural.
componente presente
na composição do gás
natural, e sua
molécula é
apresentada pela
fórmula química CH4.
Depósito de matéria orgânica
(animais e plantas marinhas).

Sob temperatura e pressão elevadas
ao longo de milhões de anos, os
restos de organismos transformam-se
em hidrocarbonetos que, sob
condições adequadas, combinaram-se
para formar o gás natural.
Restos de organismos são
enterrados sob camadas
de sedimentos.

Gás natural e
meio ambiente

O gás natural reduz a emissão
de poluentes quando
comparado com outras fontes
de energia. Além disso, é
fornecido continuamente,
eliminando a necessidade
de armazenamento de produto
inflamável. É uma fonte de
energia segura, sustentável
e amiga do meio ambiente.

O gás natural é encontrado em
grandes profundidades, por
isso é necessário perfurar
poços para retirá-lo.

Como o gás natural chega
até a sua casa?

Após ser extraído, o gás natural passa
por unidades de processamento para
sua purificação.

Depois de purificado, ele
é colocado na rede de
distribuição de gás
natural, que são
tubulações projetadas
para um fornecimento
contínuo.

Agora que o gás natural está pronto para
o consumo, ele pode ser utilizado como
fonte de energia em residências, indústrias
e estabelecimentos comerciais, como
shoppings, restaurantes, hotéis e em
postos automotivos para o abastecimento
de veículos.

Onde o gás natural
pode ser usado na sua casa?
Fogão • forno • ducha • banheira • torneira •
piscina • sauna • lavadora e secadora de roupa •
lareira • ar-condicionado •

