


A energia geotérmica – também chamada de energia geotermal – é o aproveitamento do calor existente no interior 

da Terra para a produção de energia através de técnicas de engenharia que permitem a conversão da energia 

proveniente das elevadas temperaturas em eletricidade.

Usina Geotérmica

Todo esse calor interno eventualmente se manifesta em algumas áreas da superfície, geralmente em erupções 

vulcânicas, fendas geológicas ou áreas de aquecimento interno, provocando o surgimento de gêiseres de vapor e 

nascentes de água quente. A energia geotérmica seria o aproveitamento de todo esse calor interno para a produção 

de eletricidade.



As usinas geotérmicas são, portanto, as responsáveis por converter o calor interno da Terra em energia 

elétrica, e isso é realizado da seguinte forma: a) capta-se a água quente ou já em forma de vapor no interior 

da Terra através de tubos especificamente elaborados; b) direciona-se esse vapor que é liberado sob forte 

pressão; c) o vapor liberado move as turbinas que giram mecanicamente; d) as turbinas acionam o gerador 

que produz energia elétrica; e) em alguns casos, o vapor é armazenado e reaproveitado quando é convertido 

em água.



E térmica

E elétrica
Condições para instalação

-Deve ser instalado em 

áreas cujo calor está 

próximo da superfície 

terrestre.

E cinética



Vantagens

Não opera através da queima de combustíveis

Não agride o solo.

Não emite Dióxido de Carbono ou Gás Metano

Benefício para áreas afastadas.

Não é vulnerável ao clima

Eventual afundamento do terreno

Desvantagens

Emissão de H2S.

Poluição sonora e elevado aquecimento local

Possível contaminação de rios e lagos

Opera apenas em alguns lugares.

Os três países com maior produção de energia geotérmica no mundo são: os Estados Unidos, as Filipinas e a 

Indonésia. Além deles, outros países têm optado pela produção de energia geotérmica, tais quais a China, Japão, 

Chile, México, França, Alemanha, Suíça, Hungria, Islândia.

Atualmente, cerca de 25 países do planeta utilizam a energia geotérmica, sendo o Brasil um país que não 

apresenta grande potencial de energia geotérmica, uma vez que ela é explorada, em maior parte, nos locais do 

planeta onde surgem as áreas de transição entre as placas tectônicas.




