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✓ Analisar o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência

e tempo médio de uso;

✓ Realizar comparações e observações quanto ao impacto do uso de cada

equipamento no consumo doméstico mensal;

✓ Propor ações em sua residência procurando otimizar o uso de energia

elétrica, diminuindo o consumo;
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ROTEIRO DA AULA



Existe diferença entre o consumo e a eficiência das lâmpadas
incandescentes, halogêneas, fluorescente e de led?
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

▪ O consumo de energia elétrica de
nossas residências é medido
utilizando algumas medições. Essas
medições estão, diretamente,
relacionadas ao valor consumido por
cada aparelho durante o mês.

▪ Para classificar os aparelhos em
consumidores ou não, eles foram
classificados de acordo com sua
eficiência.
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

▪ A classificação segue os critérios abaixo:
(A - Verde): Aparelhos eletroeletrônicos que possuem baixo consumo e
ótima eficiência;
(B – Verde-claro): Aparelhos eletroeletrônicos com um consumo maior
ligeiramente maior e eficiência mais baixa que os da classe A;
(C – Amarelo): Aparelhos eletroeletrônicos de consumo e eficiência
medianas;
(D – Amarelo-escuro): Aparelhos eletroeletrônicos de consumo
relativamente alto e eficiência baixa quando comparados as classes
acima.
(E – Laranja): Aparelhos eletroeletrônicos com um alto consumo e baixa
eficiência.



POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA

Potência elétrica é uma grandeza física que nos permitirá antecipar o
desempenho de aparelhos elétricos.
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𝑷𝒐𝒕ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷 =
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 (𝑬)

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒕)

𝑬 = 𝑷 × 𝒕



UNIDADES DE MEDIDA

60W

Potência

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

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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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
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OTIMIZAR O USO DE ENERGIA EM CASA
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OTIMIZAR O USO DE ENERGIA EM CASA
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VÍDEO
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LINK: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=Z4NB0fJxS84&feature=emb_

logo&ab_channel=Ag%C3%AAnciaNacionaldeEnergiaEl%C3%A9trica

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=Z4NB0fJxS84&feature=emb_logo&ab_channel=Ag%C3%AAnciaNacionaldeEnergiaEl%C3%A9trica

