
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 
SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA: 

TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA 



Tensão 

 Também chamada de 
diferença de potencial 
(d.d.p.) ou voltagem, 
está relacionada ao 
trabalho elétrico gasto 
para trazer uma 
determinada carga 
elétrica de um ponto a 
outro do espaço. 

 Unidade: volt; símbolo 
V 

 



Corrente Elétrica 

 É o resultado da 
aplicação de uma 
tensão entre dois 
pontos, continuamente 
ou durante um certo 
tempo. 

 Unidade: ampère; 
símbolo A 



Corrente Elétrica 

 Corrente contínua (CC ou DC) é constante 
com o tempo (pilhas, acumuladores, circuitos 
eletrônicos e outros). 

 Corrente alternada (CA ou AC) é aquela que 
varia com o tempo, geralmente de forma 
senoidal, repetindo 60 ciclos por segundo ou 
60 Hz (motores, geradores, transformadores, 
retificadores, instalações elétricas industriais 
e prediais). 



Potência e Energia Elétrica 

 Potência Elétrica é a quantidade de trabalho 
realizado por tempo, ou também a 
quantidade de energia utilizada por tempo. 

 Unidade: watt; símbolo W. 



Potência e Energia Elétrica 

 A unidade oficial de 
energia é o joule (J), mas 
quando tratamos de 
energia elétrica, é usual 
utilizar a unidade 
quilowatt-hora (kWh), já 
que a energia consumida 
por um aparelho elétrico é 
dada pelo consumo de 
energia por tempo 
(potência elétrica do 
aparelho) vezes o tempo 
de utilização deste 
aparelho. 



Cálculo de custo de energia 
elétrica 

 Exemplo: A conta de energia de uma 
residência de classe média, registrou um 
consumo de 372 kWh e incluindo impostos, 
um custo de R$ 110,70, isto é: 

1 kWh custa R$ 0,297 

 Nela residem 6 pessoas que levam no banho, 
10 minutos cada, isto é, 60 min ou 1h por dia. 

 

 



Cálculo de custo de energia 
elétrica 

 O chuveiro elétrico da casa tem uma potência 
de 5400 W. 

 Logo o consumo de energia diário será de 
5400 Wh ou 5,4 kWh, e o custo diário será de 
5,4 x 0,297 , isto é R$ 1,60 / dia. Considerando 
um mês de 30 dias: 

 R$ 48,10/mês 

 Pode-se notar que 43% da conta de energia é 
devido ao uso do chuveiro elétrico!  

 



LEITURA DO MEDIDOR DE 
CONSUMO RESIDENCIAL 



Leitura do medidor de consumo 
residencial 

 A energia elétrica entra em sua casa por um 
cabo de alimentação que vai até o relógio de 
luz. 

 O medidor é o equipamento utilizado para 
medir e registrar o consumo de energia 
elétrica (contagem). É comum haver dúvidas 
quando você recebe a sua conta e verifica o 
consumo cobrado naquele período. 

 



Tipos de medidores 

 Medidor Analógico ou de ponteiros, e 
Medidor Digital. 

 Medidor Analógico: O tipo mais comum de 
medidores de consumo, é composto por 
quatro relógios. 



Medidor Analógico 

 Procedimento de leitura: 
 1- Comece a leitura pelo 

marcador da unidade 
localizado à sua direita 
na figura. 

 2- Repare que os 
ponteiros giram no 
sentido horário e anti-
horário, e sempre no 
sentido crescente dos 
números, ou seja, do 
menor para o maior 
número. 



Medidor Analógico 

 3- Para efetuar a leitura, 
anote o último número 
ultrapassado pelo 
ponteiro de cada um dos 
quatro relógios. Sempre 
que o ponteiro estiver 
entre dois números, 
deverá ser considerado o 
menor valor. 

 Exemplo: Leitura atual: 
5084 

 



Medidor Analógico 

 4- Para fazer o cálculo de seu consumo parcial, 
você deverá subtrair da leitura atual a última 
leitura do mês anterior, que consta no campo 
"Leitura" no texto "Informações de Leitura" da 
sua conta de energia elétrica. 

 Leitura mês anterior: 4869 
   5084 kWh (leitura atual) 

       - 4869 kWh (leitura anterior) 
   __________ 

   215 kWh (consumo parcial) 
   

 



Medidor Digital 

 Apresenta os algarismos 
em formato digital, 
funcionando como um 
registrador de 
quilometragem 
percorrida por um 
veículo. 

 Nesse tipo de relógio de 
luz, os números que 
aparecem no visor já 
indicam o valor da 
leitura. 

 



A ENERGIA E A 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 



O que é Educação Ambiental? 

Educação ambiental é aquela destinada a 
desenvolver nas pessoas conhecimentos, 
habilidades e atitudes voltadas para a 
preservação do meio ambiente. 

 Iremos estudar formas de economizar 
energia elétrica. 



O que é economizar energia 
elétrica? 

Economizar energia elétrica é usá-la da 
melhor maneira possível, tentando obter o 
máximo de aproveitamento dela sem 
desperdícios e sem diminuir a qualidade, 
conforto e segurança. 

Ok, agora sabemos o que significa 
economizar energia, mas e na prática? Como 
devemos fazer para utilizar a energia da 
melhor maneira possível? 



Algumas dicas para economizar 
energia 
 Procure utilizar, sempre que possível, a luz do 

sol; 
 Pinte os ambientes de cor clara, especialmente 

os tetos, que refletem e espalham a luz pro todo 
o ambiente; 

Mantenha os lustres e globos transparentes bem 
limpos, assim não vai gastar energia à toa; 

 Não deixe as luzes acesas em ambientes onde 
não tem ninguém; 

 Compre equipamentos com o selo Procel de 
Economia de Energia, de preferência da 
Categoria A; 



Mantenha limpos os filtros dos condicionadores 
de ar e evite deixar o aparelho ligado quando o 
ambiente estiver desocupado; 

Não instale fogão e geladeira lado a lado, pois 
um atrapalha o desempenho do outro; 

Não forre as prateleiras da geladeira, isso 
dificulta a passagem do ar, gastando mais 
energia e; 

Utilize lâmpadas mais econômicas. 



Como saber se uma lâmpada é 
econômica? 

Basicamente existem três tipos de lâmpadas 
para uso residencial: as comuns (ou 
incandescentes), as fluorescentes e as 
tubulares em LED. 



Lâmpadas comuns 
(incandescentes) 

 As lâmpadas comuns são 
baratas, fáceis de serem 
recicladas e não 
apresentam materiais 
tóxicos em sua produção, 
porém gastam muita 
energia. Apenas 10% da 
energia gasta é 
transformada em luz, o 
resto vira calor e se dissipa 
no meio ambiente. 



Lâmpadas fluorescentes 

 As lâmpadas 
fluorescentes são um 
pouco mais caras do que 
as comuns, porém sai 
mais barato para mantê-
las. Duram cerca de oito 
vezes mais do que as 
incandescentes, são 
mais eficientes, porém 
tem em seu interior  
vapor de mercúrio, que 
se não for descartado 
corretamente pode 
causar danos à saúde. 



Lâmpadas LED 

 São muito mais 
econômicas, mais 
eficentes, duram 
muito mais tempo, 
não trasmitem calor 
e não utilizam 
materiais nocivos à 
saúde em sua 
composição, porém 
cada lâmpada LED 
custa cerca de R$ 
120,00. 



      A imagem a seguir mostra os gastos com 
cada lâmpada em um período de cinco anos. 



O selo PROCEL 

O PROCEL (Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica) é um programa do governo 
federal cujo objetivo é promover a racionalização 
da produção e do consumo de energia elétrica, 
eliminando os desperdícios e reduzindo os 
custos. 

O Selo Procel tem por objetivo mostrar para o 
consumidor os produtos que apresentam os 
melhores níveis de eficiência energética dentro 
de cada categoria, proporcionando, assim, 
economia na sua conta de energia elétrica. 





Por quê economizar energia? 

 Gastar menos com a conta de energia elétrica. 
 Poluir menos o meio ambiente. A grande maioria 

das formas de obtenção de energia elétrica 
atualmente se dá por meio de usinas que 
prejudicam o meio ambiente. 

  Não causar sobrecargas na rede de 
abastecimento de sua região. Se a energia elétrica 
for utilizada imprudentemente por muitas 
residências, escritórios e estabelecimentos 
comerciais poderá haver uma sobrecarga na rede 
de abastecimento de energia elétrica, o que pode 
causar desde a "falta de luz" até a queima de 
todos os aparelhos elétricos e eletrônicos que 
estiverem ligados na tomada na região 
sobrecarregada. 



FORMAS E FONTES DE 
ENERGIA 



Formas e Fontes de Energia 

Renováveis Não-renováveis 



Formas e Fontes de Energia 

 As fontes de energia 
não renováveis são 
finitas e esgotam-se . 
Uma vez gasta, não é 
possível usá-la de 
novo, por isso, o 
melhor é conservar e 
poupar ao máximo as 
formas de energia não 
renovável. 



Formas e Fontes de Energia 

 Combustíveis Fósseis: Petróleo, Carvão e Gás 
Natural; 

 Biomassa; 
 Energia Hidráulica; 
 A Energia Nuclear: Fissão e Fusão; 
 A Energia do Mar: 
I. A Energia das Ondas; 
II. A Energia das Marés; 
III. A Energia Térmica dos Oceanos. 

 A Energia Solar; 
 A Energia Eólica. 

 
 



Combustíveis fósseis: Petróleo, 
Carvão e Gás Natural 

 Existem três grandes 
tipos de combustíveis 
fósseis: o carvão, o 
petróleo e o gás 
natural. Os três foram 
formados há milhões 
de anos na época dos 
dinossauros, daí o 
nome de combustível 
fóssil. 



Combustíveis fósseis: Petróleo, 
Carvão e Gás Natural 

  As plantas armazenam a energia recebida do 
sol transformando-a no seu próprio alimento. 
A este processo chama-se fotossíntese. Por 
sua vez, os animais comem as plantas para 
adquirirem energia. Finalmente, as pessoas 
comem os animais e as plantas para obter a 
energia necessária para trabalhar. 

 



Combustíveis fósseis: Petróleo, 
Carvão e Gás Natural 

 Quando as plantas, 
dinossauros e outras 
criaturas morreram, a terra 
decompôs os seus corpos 
enterrados, camada por 
camada, debaixo da terra. 
São necessários dois 
milhões de anos para que 
estas camadas de matéria 
orgânica se transformem 
em pedra preta e dura a 
que chamamos o carvão, 
num líquido negro: o 
petróleo, ou ainda no gás 
natural. 

 



Combustíveis fósseis: Petróleo, 
Carvão e Gás Natural 

 O gás natural é mais leve 
que o ar, sendo constituído 
maioritariamente por 
metano (CH4). Este gás é 
altamente inflamável e 
encontra-se em 
reservatórios subterrâneos 
perto do petróleo. Desta 
forma é bombeado e 
transportado de forma 
semelhante a do petróleo. 



Combustíveis fósseis: Petróleo, 
Carvão e Gás Natural 

 O petróleo é 
transportado por tubos 
largos ou em grandes 
distâncias por navios 
petrolíferos para locais 
onde vai ser 
transformado noutros 
produtos. 

 -Muitos produtos como o 
plástico e fertilizantes 
derivam do petróleo. 

 



Biomassa 

 A biomassa é o material 
que normalmente 
imaginamos como lixo. São 
restos e sobras de toda a 
espécie: árvores mortas, 
ramos de árvores, restos 
de relva cortada, cascas de 
árvores e serradura que 
sobram nas carpintarias, 
sobras de colheitas, 
cascalho e pedras miúdas 
das habitação, produtos de 
papel e outros objetos que 
colocamos fora. 
 



Biomassa 

 O uso da biomassa não 
contribui para o aquecimento 
global da Terra. As plantas 
usam e armazenam dióxido 
de carbono enquanto 
crescem, depois ele é 
libertado quando queimamos 
as plantas. Assim, termina-se 
o ciclo de armazenamento do 
dióxido de carbono. Este gás 
em quantidades excessivas 
provoca o efeito de estufa ou 
o aquecimento global do 
planeta. 

 



Biomassa 

 A grande vantagem da biomassa é que pode 
ser reutilizada e transformada noutros 
produtos como o papel e fertilizantes; 
acumula-se menos lixo nas lixeiras e é 
necessária menos terra para depositar o lixo. 



Energia Hidráulica 

 O movimento ou a 
queda da água contém 
energia cinética que 
pode ser aproveitada 
como fonte de energia. 

 Durante centenas de 
anos o movimento da 
água foi usado nos 
moinhos.  



Energia Hidráulica 

 Atualmente a corrente 
da água é usada para 
produzir energia elétrica. 

 Hidra significa água. 
Energia hidroelétrica é a 
eletricidade produzida 
através do movimento 
da água. A energia 
hidroelétrica usa a 
energia cinética da água 
para produzir 
eletricidade. 

 



Energia Hidráulica 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

 Outra grande forma de 
energia é a nuclear: 
energia presa dentro 
do núcleo de cada 
átomo. 

 Albert Einstein 
descobriu que a massa 
dos corpos pode ser 
transformada em 
energia. 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

 Os cientistas usaram as 
descobertas de 
Einstein para utilizar a 
energia nuclear e 
construir bombas 
atômicas. 

 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

Fissão Nuclear 

  A fissão nuclear consiste 
em separar o núcleo de 
um átomo. 

 A separação do núcleo 
gera energia luminosa e 
calorífica. 

 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

 Numa central 
nuclear controla-se 
a reação nuclear 
para produzir calor e 
aquecer a água. A 
água fervida dentro 
dos tubos 
transforma-se em 
vapor que faz girar a 
turbina e produzir 
eletricidade. 



Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

Fusão Nuclear 

 A fusão nuclear significa 
juntar vários núcleos para 
formar um só. 

 -O sol usa a fusão nuclear 
do hidrogênio para obter o 
hélio; neste processo 
liberta-se luz e calor. 



A Energia Nuclear: Fissão e Fusão 

 Por todo o mundo, 
cientistas têm tentado 
controlar a fusão 
nuclear de forma a que 
esta constitua uma 
fonte de energia 
menos dispendiosa. 



Energia Solar 
 

 O sol sempre foi uma 
fonte de energia. 

 Por exemplo, quando 
colocamos as roupas 
para secar ao sol 
usamos o seu calor.  



Energia Solar 

As plantas usam a luz do sol para 
produzir comida e os animais 
alimentam- se delas. A 
decomposição de animais e 
plantas durante milhões de anos 
dá origem ao carvão, petróleo e 
gás natural. Por isso, os 
combustíveis fósseis que 
atualmente dispomos começaram 
por ser luz solar há milhões de 
anos. 



Energia Solar 

 O sol também pode ser 
usado para aquecer 
água nas nossas casas 
e empresas. 

 A placa solar situa-se 
nos telhados das casas 
e prédios expostas ao 
sol. Este sistema 
aquece a água 
existente nos canos 
debaixo da placa solar. 

 



Energia Solar 

 As células solares, 
também chamadas 
células fotovoltaicas, 
podem ser encontradas 
em pequenas aplicações 
como máquinas de 
calcular ou até em naves 
espaciais. Este sistema 
foi desenvolvido na 
década de 50 nos 
Estados Unido s na 
construção dos satélites 
espaciais. 



Energia Solar 

 A energia solar 
também pode ser 
usada para produzir 
eletricidade. 

 Podemos transformar 
a luz do sol 
diretamente em 
eletricidade usando 
células solares. 

 



Energia Eólica 

 A energia cinética do 
vento também é uma 
fonte de energia e 
pode ser transformada 
em energia mecânica e 
elétrica. 



Energia Eólica 

 Durante muitos anos, os 
agricultores serviram-se 
da energia eólica para 
bombear água dos furos 
usando moinhos de 
vento. O vento também 
é usado para girar a mó 
dos moinhos 
transformando o milho 
em farinha. Atualmente 
o vento é usado para 
produzir eletricidade. 

 



Energia Eólica 

 O vento forte pode rodar 
as lâminas de uma 
turbina adaptada para o 
vento. A ventoinha da 
turbina está ligada a um 
eixo central que contém 
em cima um fuso 
rotativo. Este eixo chega 
até uma caixa de 
transmissão onde a 
velocidade de rotação é 
aumentada. O gerador 
ligado ao transmissor 
produz energia elétrica. 



GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 



 A energia elétrica que alimenta as indústrias, 
comércio e nossos lares é gerada 
principalmente em usinas hidrelétricas, onde 
a passagem da água por turbinas geradoras 
transformam a energia mecânica, originada 
pela queda d’agua, em energia elétrica. 

 No Brasil a geração de energia elétrica é 80% 
produzida a partir de hidrelétricas, 11% por 
termoelétricas e o restante por outros 
processos. 



 Depois de produzida, 
a energia elétrica vai 
para as cidades 
através das linhas e 
torres de transmissão 
de alta tensão. 



 Quando a eletricidade 
chega às cidades, ela passa 
pelos transformadores de 
tensão nas subestações, 
que diminuem a voltagem. 
A partir daí, a energia 
segue pela rede de 
distribuição, onde os fios 
instalados nos postes 
levam a energia até a sua 
casa. 



 Por fim, antes de 
entrar nas casas, a 
energia elétrica 
passa por 
transformadores de 
distribuição 
instalados nos 
postes, que baixam a 
tensão para 127 ou 
220 volts. 







A prática dos 3 R’s 



O que são os “3 R’s”? 

 Reduzir: Esse é o primeiro R. Ele nos ensina 
que antes de tudo precisamos nos reeducar e 
tentar reduzir o nosso consumo. Sem ele será 
difícil conseguirmos um futuro sustentável, 
pois algumas matérias-primas que o homem 
tira da natureza não são renováveis. 



 Reutilizar: Nos ensina a reutilizar os resíduos 
que iriam para o lixo, como garrafas de 
refrigerante, restos de tecido, pedaços de 
vidro, papelão e madeiras, potes de sorvete, 
copos de requeijão, produzindo objetos 
artísticos, brinquedos artesanais, jogos, entre 
outros. 

 Reciclar: Terceiro e último R, é transformar 
um produto que já foi utilizado e descartado 
em um novo produto, seja por processo 
artesanal ou industrial, poupando, assim, 
matéria-prima e energia necessárias à sua 
fabricação. 


