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Nós estudamos as usinas geradoras de energia.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Energia elétrica - consumo. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.
- Atividade para casa: Defina o que é energia elétrica.

ROTEIRO DA AULA
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Um circuito elétrico é um conjunto de componentes conectados a uma fonte de 
tensão e por onde pode passar uma corrente elétrica.

O gerador elétrico é a 
fonte de energia elétrica 
para um circuito (pilhas e 
baterias).

Corrente elétrica é o fluxo 
ordenado das cargas elétricas 
(representado pelas setas azuis).

O fio elétrico 
estabelece o caminho 
da corrente elétrica.O interruptor liga 

e desliga a 
passagem da 
corrente elétrica.

CIRCUITO ELÉTRICOCIRCUITO ELÉTRICO
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• O ar-condicionado, o chuveiro elétrico, a geladeira e a 
televisão são os aparelhos que mais consomem 
energia elétrica ao longo do ano – inclusive no verão.

• Uma dica essencial para reduzir o consumo energético 
e economizar na conta de luz é sempre comprar 
eletrodomésticos e eletrônicos com selo Procel A. 

• Isso porque esses são os equipamentos com o mais 
alto nível de eficiência energética do mercado.
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
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A energia elétrica tem custos ambientais e socioculturais, por isso é 
importante usá-la conscientemente. 

Veja a seguir alguns hábitos para o consumo consciente de energia.

CONSUMO CONSCIENTECONSUMO CONSCIENTE
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POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICAPOTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA
Equipamentos elétricos funcionam consumindo energia elétrica e transformando-a em alguma outra forma de 
energia. A energia elétrica que um equipamento consome (E) em certo tempo (t) define sua potência elétrica, 
ou apenas potência (P).

Cada equipamento elétrico possui uma 
potência específica e, para estimar a 
energia elétrica consumida por ele, deve-
se verificar o tempo que ele permaneceu 
em funcionamento.
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UNIDADES DE MEDIDAUNIDADES DE MEDIDA

60 W

No Sistema Internacional 
de Unidades (SI), o valor 
da potência é expresso em 
watt (W).

Potência

O tempo decorrido é 
expresso em horas (h).

Tempo

A energia elétrica 
consumida é dada por 
watt-hora (Wh).

Energia

Pelo grande consumo, costuma-
se utilizar a unidade de medida 
quilowatt-hora (kWh).
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USINA TERMELÉTRICAUSINA TERMELÉTRICA
A energia elétrica consumida por uma residência resulta da soma da energia consumida por todos os 
equipamentos elétricos que estiveram em funcionamento durante o período, considerando a potência do 
equipamento e o tempo que ele permaneceu ligado.



TÉRCIO CÂMARA OFICINA DE CIÊNCIAS USINAS GERADORAS 
DE ENERGIA
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USINA TERMELÉTRICAUSINA TERMELÉTRICA
Pela relação E = P  t, calcula-se a energia elétrica consumida pelo equipamento em 1 dia. Então, somam-se todos 
os consumos de energia elétrica em um dia.

Em um mês (30 dias):
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICACONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
1. Informações referentes ao consumidor e os 
principais dados da fatura.

2. Informações técnicas, como consumo total 
(Total faturado) referente ao
tempo de medição daquele mês (Medido 
número de dias), entre outras.

3. Avisos de débitos pendentes do consumidor.

4. Valor do consumo de energia nos últimos 13 
meses.
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5. Detalhamento do valor faturado:
 – consumo de energia, medido em kWh, de cada bandeira 
tarifária (verde, amarela e vermelha).
 – Composição dos valores cobrados.

6. Indicadores de qualidade com limites determinados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)

7. Valor total da fatura.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICACONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
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ATIVIDADE PARA SALA
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ATIVIDADE PARA SALA

1.       Nelas os elementos que compõem o petróleo são separados, pois cada um tem um ponto de ebulição 
diferente.

2.       Sua queima produz baixa emissão de resíduos e de dióxido de enxofre e é considerado a mais limpa das 
fontes de energia entre os combustíveis fósseis.

3.       Possui cerca de 90% de carbono, apresentando, dessa forma, alto teor energético (carvão duro).
4.       Combustível formado pelo acúmulo de materiais orgânicos, principalmente de restos de vegetais em 

ambientes úmidos, que foram transformados devido à pressão e às temperaturas elevadas.
5.       Resulta da exposição do linhito à temperatura e à pressão mais alta, devido ao soterramento contínuo,
6.       Material macio, de cor marrom, mais compacto que a turfa, com teor de umidade mais baixo e eficiência 

energética maior.
7.        Nela é possível identificar as espécies vegetais depositadas, é leve e apresenta alto teor de umidade, 

portanto, sua eficiência energética é baixa, apesar de queimar facilmente quando está seca.
8.       Altera o fluxo normal do rio e origina o reservatório que, além de armazenar água, tem como função 

produzir o desnível necessário para gerar energia, captar a água em volume constante e adequado e, 
também, regular a vazão do rio em períodos de chuva e de estiagem.

9.       Energia oriunda de substâncias orgânicas inalteradas (animal, micro-organismos e vegetal).
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ATIVIDADE PARA SALA

10.   É derivado de cereais e vegetais.
11.   Matéria-prima do etanol no Brasil.
12.   É encontrado nas bacias sedimentares, principalmente naquelas em que ocorreu o afundamento da 

crosta terrestre, acumulando sedimentos do soterramento de restos vegetais e animais com baixo 
suprimento de oxigênio, não havendo decomposição total desse material.

13.   Tecnologia das turbinas eólicas
14.   Forma-se do confinamento dos sedimentos soterrados que, durante milhões de anos, sofreram 

reações químicas decorrentes de elevadas temperatura e pressão.
15.   São conjuntos arquitetônicos constituídos por equipamentos que têm a função de gerar energia 

elétrica por meio da utilização do potencial hidráulico de determinado rio, cuja força da água é 
transformada em energia.

16.   Também definido como álcool etílico, é derivado de cereais e vegetais.
17.   Energia obtida com a movimentação do ar. Considerada uma energia limpa, abundante, renovável e 

disponível em grande parte do mundo.
18.   Eletricidade gerada por meio de usinas que usam determinados elementos químicos radioativos.
19.   É considera uma fonte limpa, renovável e não poluidora de energia e pode ser utilizada de forma ativa 

ou passiva.
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RESPOSTA – ATIVIDADE PARA SALA
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ATIVIDADE PARA CASA

Defina o que energia elétrica.
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar eletricidade.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

