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 Vamos pensar um pouco. 

 Primeiro devemos pensar como vem 

sendo cobrado a conta de energia 

elétrica. 

 A conta de energia vem em KWh e cada 

kW custa em torno de 41 centavos. 

 Então precisamos pensar a quantidade 

que o equipamento elétrico vai consumir 

de energia. 



 Isso é definido pelo potencia do 

aparelho que é dada em Watts (W). 

 Agora que já sabemos tudo isso 

podemos calcular o custo do consumo 

residencial de energia. 

 



 A formula que rege isso é: 

W = P.T 

Onde: 

W = energia consumida (KWh)  

P = Potencia do equipamento elétrico 

(watts) 

T =  tempo de uso do equipamento (horas) 



 Exemplo: Calcular quantos reais da sua 
conta de energia elétrica é destinada para o 
uso de um chuveiro de 5400 watts. 

 P = 5400 

 Vamos considerar que o chuveiro é usado 10 
minutos todos os dias então 

T = (30.10)/60 = 5 horas de uso mensais. 

Então W = P.T 

W = 5400.5 = 27000 watts.hora = 27 kWh 

Agora para sabermos quantos reais mensais 
gastamos com o chuveiro basta multiplicar 27 . 
0,41 = 11 reais e 7 centavos.   

 



Caminhos da energia elétrica  
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Cidadania 

 Cidadania é o conjunto de direitos e 
deveres ao qual um indivíduo está sujeito 
em relação à sociedade em que vive; 

 Cidadania está bastante ligado a noção de 
direitos, principalmente a direitos políticos 
que permitem ao indivíduo intervir na 
direção dos negócios públicos do Estado, 
participando de modo direto ou indireto na 
formação do governo e na sua 
administração, seja ao votar (direto), seja 
ao concorrer a um cargo público (indireto). 



 Alguns deveres do cidadão??? 

 Votar e ter em mãos o certificado de 

alistamento militar (para homens 

maiores de 18 anos) 

 Alguns direitos do cidadão??? 

 Ter acesso ao ensino público e de 

qualidade e o acesso a consultas 

médicas gratuitas e também com 

qualidade.  



Responsabilidade 

socioambiental 
 Responsabilidade socioambiental é a 

responsabilidade que a empresa tem com 
a sociedade e com o meio ambiente. 

 Alguns parâmetros para a empresa 
realmente ter a responsabilidade 
socioambiental: 

 Bom relacionamento com a comunidade; 

 Bom relacionamento com os organismos 
ambientais; 

 Estabelecimento de uma política 
ambiental; 



 Eficiente sistema de gestão ambiental; 

 Garantia de segurança dos empregados e das 
comunidades vizinhas; 

 Uso de tecnologia limpa; 

 Elevados investimentos em proteção ambiental; 

 Definição de um compromisso ambiental. 

 Para as empresas investir na responsabilidade 
socioambiental tambêm pode ser uma jogada 
de marketing pois ela pode vender seus 
produtos um pouco mais caros e além disso 
fazer propaganda como estas vistas na TV. 
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Orientações gerais 

 Ao ligar os eletrodomésticos nas 
tomadas, verifique antes se o botão está 
desligado e se a voltagem (127 ou 220 
volts) é igual à indicada para o 
equipamento; 

 Antes de efetuar consertos e reformas, 
é preciso desligar a chave geral. Dê 
preferência a um eletricista profissional 
e desligue o chuveiro antes de mudar a 
chave verão/inverno; 



 Ao desligar os aparelhos das tomadas, 
verifique antes se o botão ou chave 
estão desligados e depois puxe firme 
pelo plugue (e não pelo fio); 

 Desligue e retire o plugue da tomada 
quando for limpar os aparelhos 
eletrodomésticos; 

 Para evitar choques, coloque fita 
isolante nos fios desencapados ou nas 
emendas;  



 Antes de trocar uma lâmpada, desligue 

o interruptor, não toque na parte 

metálica do bocal, nem na rosca. 

Segure a lâmpada pelo vidro (bulbo). 

Não exagere na força ao enroscá-la, 

pois você pode provocar acidentes; 

 Não mexa com eletrodomésticos em 

locais com água ou umidade, nem com 

as mãos ou pés molhados.  



Procedimentos em caso de 

choque elétrico 

 Providencie socorro imediatamente, 
ligando para o Corpo de Bombeiros, pois é 
preciso ser rápido. Os primeiros minutos 
após o choque são vitais para o 
acidentado; 

 Desligue o disjuntor elétrico ou a chave 
geral se houver algum problema nas 
instalações internas da casa; 

 Não toque na vítima ou no fio elétrico sem 
saber se existe passagem de eletricidade; 



 Se não for possível desligar a chave 

geral, remova o fio ou a vítima com a 

ajuda de um material seco não condutor 

de energia, como madeira, cabo de 

vassoura, jornal dobrado, cano plástico, 

corda, etc; 
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 É novidade no Brasil; 

 Tem como objetivo disseminar o 
conhecimento sobre o ambiente; 

 Principal função é conscientizar à 
preservação do meio ambiente; 

 As grandes catástrofes ambientais nas 
últimas décadas  tem despertado o interesse 
do homem na educação ambiental; 

 E.A tenta despertar o interesse de todos, 
que o homem faz parte do meio ambiente; 



 Ela tenta superar a visão antropocêntrica, que 
fez com que o homem se sentisse sempre o 
centro de tudo esquecendo a importância da 
natureza; 

 Desde muito cedo os ancestrais já dependiam 
do conhescimento da natureza para sua 
sobrevivencia (fogo, caça, etc), hoje em dia 
com tanta tecnologia muitas vezes até 
esquecemos que dependemos da natureza 
para sobrevivermos; 

 A E.A é a ação educativa, pelo qual através de 
educadores visa tocar a sociedade dos seus 
atos perante a natureza e busca transformalos 
para que não continuem mais a degradar a 
natureza; 

 



 "Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.“ 

 Os problemas causados pelo aquecimento 
global obrigaram o mundo a refletir sobre a 
necessidade de impulsionar a educação 
ambiental. O cenário é muito preocupante e 
deve ser levado a sério, pois as consequências 
vão atingir a todos, sem distinção. 
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Energia hídrica  

 Nas usinas hidrelétricas, a energia elétrica tem como fonte 
principal a energia proveniente da queda de água represada a 
uma certa altura. A energia potencial que a água tem na parte 
alta da represa é transformada em energia cinética, que faz com 
que as pás da turbina girem, acionando o eixo do gerador, 
produzindo energia elétrica. 

 



Energia Térmica  

 Nas usinas termoelétricas a energia elétrica é obtida pela 
queima de combustíveis, como carvão, óleo, derivados do 
petróleo. 

 A produção de energia elétrica é realizada através da queima do 
combustível que aquece a água, transformando-a em vapor. 
Este vapor é conduzido a alta pressão por uma tubulação e faz 
girar as pás da turbina, cujo eixo está acoplado ao gerador. Em 
seguida o vapor é resfriado retornando ao estado líquido e a 
água é reaproveitada, para novamente ser vaporizada. 

 Vários cuidados precisam ser tomados tais como: os gases 
provenientes da queima do combustível devem ser filtrados, 
evitando a poluição da atmosfera local; a água aquecida precisa 
ser resfriada ao ser devolvida para os rios porque várias 
espécies aquáticas não resistem a altas temperaturas.  



Usina termelétrica 

 



Energia nuclear 

 Este tipo de energia é obtido a partir da fissão do núcleo do 

átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade 

de energia. 

 O urânio é colocado em cilindros metálicos no núcleo do reator 

que é constituído de um material moderador (geralmente grafite) 

para diminuir a velocidade dos nêutrons emitidos pelo urânio em 

desintegração, permitindo as reações em cadeia. O resfriamento 

do reator do núcleo é realizado através de líquido ou gás que 

circula através de tubos, pelo seu interior. Este calor retirado é 

transferido para uma segunda tubulação onde circula água. Por 

aquecimento esta água se transforma em vapor (a temperatura 

chega a 320oC) que vai movimentar as pás das turbinas que 

movimentarão o gerador, produzindo eletricidade.  



 



Energia geotérmica  

 Energia geotérmica é a energia produzida de rochas derretidas no 

subsolo (magma) que aquecem a água no subsolo (gêiseres). 

 As usinas elétricas aproveitam isso para transformar a água em 

vapor para movimentar as turbinas para gerar eletricidade.  



Energia eólica 

 A energia eólica é produzida pela transformação da energia 

cinética dos ventos em energia elétrica. A conversão de energia 

é realizada através de um aero gerador que consiste num 

gerador elétrico acoplado a um eixo que gira através da 

incidência do vento nas pás da turbina.  

 



Energia das marés  

 Constrói-se uma barragem, formando-se um reservatório junto 

ao mar. Quando a maré é alta, a água enche o reservatório, 

passando através da turbina e produzindo energia elétrica, e na 

maré baixa o reservatório é esvaziado e água que sai do 

reservatório, passa novamente através da turbina, em sentido 

contrário, produzindo energia elétrica.  

 



Energia fotovoltaica 

 A energia fotovoltaica é fornecida de painéis contendo células 

fotovoltaicas ou solares que sob a incidência do sol geram 

energia elétrica. A energia gerada pelos painéis é armazenada 

em bancos de bateria, para que seja usada em período de baixa 

radiação e durante a noite. 

 A conversão direta de energia solar em energia elétrica é 

realizada nas células solares através do efeito fotovoltaico, que 

consiste na geração de uma diferença de potencial elétrico 

através da radiação. O efeito fotovoltaico ocorre quando fótons 

(energia que o sol carrega) incidem sobre átomos (no caso 

átomos de silício), provocando a emissão de elétrons, gerando 

corrente elétrica. 
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 PROCEL = PROgrama nacional de 
Conservação de energia ELétrica 

 O Selo Procel tem por objetivo orientar o 
consumidor no ato da compra, indicando os 
produtos que apresentam os melhores níveis 
de eficiência energética dentro de cada 
categoria, proporcionando, assim, economia 
na sua conta de energia elétrica.  

 Também estimula a fabricação e a 
comercialização de produtos mais eficientes, 
contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico e a preservação do meio 
ambiente. 



 





 Sustentabilidade é a habilidade de 

sustentar ou suportar uma ou mais 

condições, exibida por algo ou alguém; 

 Sustentabilidade também pode ser 

definida como a capacidade do ser 

humano interagir com o mundo 

preservando o meio ambiente para não 

comprometer os recursos naturais das 

gerações futuras; 

 



 Existem três tipos de sustentabilidade: 

 Social: Em primeiro lugar é preciso respeitar o 
ser humano, para que este possa respeitar a 
natureza. O homem é a parte mais importante 
do meio ambiente. 

 Ambiental: Com o meio ambiente degradado, o 
ser humano abrevia o seu tempo de vida; a 
economia não se desenvolve; o futuro fica 
insustentável. 

 Econômica – Energética:Sem energia a 
economia não se desenvolve. E se a economia 
não se desenvolve, as condições de vida das 
populações se deterioram.  



 O princípio da sustentabilidade aplica-se a 
um único empreendimento, a uma 
pequena comunidade, até o planeta inteiro. 
Para que um empreendimento humano 
seja considerado sustentável, é preciso 
que seja: 

 Ecologicamente correto; 

 Economicamente viável; 

 Socialmete justo; 

 Culturalmente diverso; 


