
 
Estas instruções deverão ser usadas no mão na massa! 

Instruções para pesquisa sobre combustíveis alternativos 
 

1. Em casa, pesquisem e assistam vídeos sobre o tema do seu grupo. Abaixo 
constam alguns links para auxiliá-los nos seus estudos, mas podem ser 
utilizados outros. 

 
2. Em grupo, escolham uma forma de apresentação dos seus trabalhos, 
podendo ser: vídeo com imagens e explicações; maquete filmada ou 
fotografada; ou apresentação em powerpoint. As apresentações dos temas 
devem conter: o tipo de combustível alternativo; como ele é produzido; 
vantagens e desvantagens do combustível alternativo pesquisado; e sua 
viabilidade para a nossa vida. Os trabalhos devem ser apresentados para os 
alunos da sala ou da escola. Cada grupo deverá defender ou não o uso do 
combustível alternativo pesquisado e explicar o motivo, ou seja, se é viável ou 
não. Para isso, cada grupo terá o tempo de 4 minutos para apresentação e 
defesa. Após a apresentação serão divulgados nas redes sociais: no facebook da 
escola, instagram e youtube para conscientização da população. 

 
3. Os vídeos poderão ser feitos utilizando celular, tablet ou câmera digital. 
Também poderá ser usado cartazes, no caso de não ser possível utilizar 
computadores para a produção de powerpoint ou câmeras para a produção de 
vídeos. 

 
4. Marquem um dia para se encontrarem a fim de discutirem sobre o tema da 
pesquisa e finalizarem o trabalho (vídeo, powerpoint, maquete ou cartaz).  
 
 

● Biogás ou Biometano 
 
Links para pesquisa: 
 
https://www.suapesquisa.com/energia/biogas_vantagens_desvantagens.htm  
https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-da-natureza/quim/c
ombustiveis/ 
https://www.todoestudo.com.br/quimica/biogas  
https://www.todamateria.com.br/biogas/ 
http://quimica12aesl.wixsite.com/quimica/vantagens-e-desvantagens-c1hat  
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bc-R2n3OwNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ml-1Fcjg3H8  
https://www.youtube.com/watch?v=wtiYdWyzUzw 
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1. Em casa pesquisem e assistam vídeos sobre o tema do seu grupo. Abaixo 
constam alguns links para auxiliá-los nos seus estudos, mas podem ser 
utilizados outros. 

 
2. Em grupo, escolham uma forma de apresentação dos seus trabalhos, 
podendo ser: vídeo com imagens e explicações; maquete filmada ou 
fotografada; ou apresentação em powerpoint. As apresentações dos temas 
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alunos da sala ou da escola. Cada grupo deverá defender ou não o uso do 
combustível alternativo pesquisado e explicar o motivo, ou seja, se é viável ou 
não. Para isso, cada grupo terá o tempo de 4 minutos para apresentação e 
defesa. Após a apresentação serão divulgados nas redes sociais: no facebook da 
escola, instagram e youtube para conscientização da população. 

 
3. Os vídeos poderão ser feitos utilizando celular, tablet ou câmera digital. 
Também poderá ser usado cartazes, no caso de não ser possível utilizar 
computadores para a produção de powerpoint ou câmeras para a produção de 
vídeos. 

 
4. Marquem um dia para se encontrarem a fim de discutirem sobre o tema da 
pesquisa e finalizarem o trabalho (vídeo, powerpoint, maquete ou cartaz).  
 
 

● Eletricidade ou carro elétrico 
 

Links para pesquisa: 
https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?61662/O-Papel-dos-Veculos-Elt
ricos-na-Economia-Limpa  
http://inergiae.com.br/site/vantagens-e-desvantagens-do-veiculo-eletrico/  
http://www.sermelhor.com.br/ecologia/o-quanto-o-carro-eletrico-e-realmente-ec
ologico.html  
https://blog.inmanshow.com/2018/02/05/carro-eletrico-historia-pros-e-contras-c
uriosidades-e-mais/  
 
 
Links de vídeos: 
http://www.ribeirosolar.com.br/vantagens-do-carro-eletrico/  
https://www.youtube.com/watch?v=OP4YzHJVXNg 
https://www.youtube.com/watch?v=jJLSe_CF3Hc 
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4. Marquem um dia para se encontrarem a fim de discutirem sobre o tema da 
pesquisa e finalizarem o trabalho (vídeo, powerpoint, maquete ou cartaz).  
 
 

● Hidrogênio (carros movidos à hidrogênio) 
 
Links para pesquisa: 
https://www.tecnologiae.com.br/como-funciona-energia-hidrogenio-vantagens-d
esvantagens/  
 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/hidrogenio-combustivel.htm 
http://quimica12aesl.wixsite.com/quimica/vantagens-e-desvantagens-c1hat 
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ed-F-uDi_ko 
https://www.youtube.com/watch?v=bq0Geo_hAuI 
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pesquisa e finalizarem o trabalho (vídeo, powerpoint, maquete ou cartaz). 
 

● Etanol ou Bioetanol 
 
Links para pesquisa: 
https://www.pensamentoverde.com.br/economia-verde/vantagens-desvantagen
s-etanol/ 
https://www.estudopratico.com.br/etanol-vantagens-e-desvantagens/ 
https://www.smartia.com.br/blog/2013/06/06/vantagens-do-etanol-como-combu
stivel/ 
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=9yOubHJ01LM  
https://www.youtube.com/watch?v=xeeD1Jg0tgg 
https://www.youtube.com/watch?v=fdBClP9LWDo&t=34s 
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● Biodiesel 
 
Links para pesquisa: 
https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/biodiesel.htm 
https://www.fragmaq.com.br/blog/entenda-importancia-da-utilizacao-do-biodies
el-para-o-brasil-suas-vantagens-e-desvantagens/ 
https://biodieselbrasil.com.br/vantagens-no-uso-do-biodiesel/ 
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=6KPdnhxWE7E 
https://www.youtube.com/watch?v=VQLzsUxWbkw 
https://www.youtube.com/watch?v=pFLzgoooqpU 
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●  Gás natural veicular (GNV) 
 
Links para pesquisa: 
https://www.todoestudo.com.br/geografia/gas-natural 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/gas-natural.htm 
https://cincoerres.wordpress.com/2010/05/25/vantagens-e-desvantagens-do-gas
-natural-veicular/ 
 
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=cWbRDdN6oas 
https://www.youtube.com/watch?v=A-J3PXNUwPI 
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●  Energia solar (Carro movido a energia solar) 
 
Links para pesquisa: 
https://www.estudopratico.com.br/energia-solar-vantagens-e-desvantagens/ 
http://natuscience.blogspot.com/2011/04/construcao-e-funcionamento-de-um-c
arro.html 
http://howhenno.ru/carros/274345-vantagens-e-desvantagens-da-energia-solar-
cars.html 
 
 
 
Links de vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=BNyn_cG0FTI 
https://www.youtube.com/watch?v=0tghF3nOsXQ 
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