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O consumo de energia elétrica 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo possibilitar aos estudantes compreender os 

conceitos de potência e a relação dessa grandeza com o intervalo de tempo de utilização no cálculo da 

energia consumida por um equipamento elétrico, bem como investigar os fatores relevantes para o 

cálculo da tarifa da conta de luz. Espera-se também que os estudantes desenvolvam a habilidade de 

calcular, a partir de dados técnicos dos aparelhos e de dados constantes da conta de luz, o valor da 

conta a ser paga, bem como o consumo realizado no período considerado e o custo associado aos 

equipamentos utilizados em suas residências. Ao estudar especificidades da conta de luz, como o 

histórico de consumo e a contribuição de determinados equipamentos ao valor total, é possível 

investigar os fatores que impactam o consumo de energia e propor soluções que possam contribuir 

para reduzir o consumo de energia elétrica no domicílio. Para tanto, essa sequência foi organizada em 

três aulas, sendo a primeira destinada ao estudo do conceito de potência e à investigação das 

especificidades da conta de luz. A segunda aula propõe o desenvolvimento de uma atividade 

investigativa a fim de que o estudante seja capaz de calcular o consumo de eletrodomésticos a partir 

de dados técnicos. Na terceira aula, os estudantes são orientados para o estudo da eficiência de 

equipamentos elétricos e, por fim, são encorajados a elaborar propostas que contribuam para a 

redução do consumo de energia elétrica no âmbito domiciliar, que podem se estender para a redução 

do consumo de energia da própria escola.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os fatores que contribuem para o cálculo do custo de energia elétrica na 
conta de luz. 

• Compreender os conceitos de potência elétrica e eficiência energética. 

• Calcular o consumo de energia elétrica de equipamentos elétricos e o custo associado ao 
seu uso. 

• Propor ações que possam ser implementadas para reduzir o consumo de energia elétrica. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, do outro e do planeta. 

Específicas 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência 
e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo 
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

 

Objetos de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidade 

Cálculo do consumo da energia 
elétrica 
Uso consciente de energia elétrica 

(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência 
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto 
de cada equipamento no consumo doméstico mensal. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Compreensão do custo da energia elétrica 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras. 
Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, cópias de uma conta de luz. Se possível, material 
multimídia para projeção da conta de luz para análise. 
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Atividade 1: Levantamento de conhecimentos prévios (20 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes o que eles entendem por potência e em quais 

contextos eles já verificaram o uso desse conceito. Pergunte também o que eles compreendem quando 

se afirma que um aparelho ou dispositivo é mais potente que outro. É possível que eles apresentem 

contextos relacionados a automóveis ou aparelhos eletroeletrônicos. Desenvolva a discussão para que 

eles possam relacionar o conceito de potência à capacidade de transformar uma forma de energia em 

outra em um determinado intervalo de tempo. Um automóvel, por exemplo, transforma energia 

química em energia mecânica. Assim, quanto mais potente o automóvel, mais rapidamente ele é capaz 

de realizar essa transformação, alcançando velocidades maiores. Um liquidificador, por sua vez, 

transforma energia elétrica em energia mecânica e, quanto mais potente o aparelho for, mais 

velozmente suas hélices girarão. Peça aos estudantes que citem outros exemplos. Registre no quadro 

de giz os exemplos mencionados e discuta com eles qual transformação de energia cada aparelho 

(dispositivo) realiza, e o que significa, em cada caso, ser mais potente. 

Em seguida, apresente aos estudantes a unidade de medida do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) associada à potência: o watt (W). Utilizando os exemplos de aparelhos eletroeletrônicos 

citados por eles anteriormente, solicite que opinem a respeito do consumo de energia e pergunte se 

consideram que um aparelho com maior potência consome mais ou menos energia elétrica do que um 

de potência menor. Pergunte também se acham que a quantidade de energia elétrica consumida pelo 

uso de um aparelho durante 10 min, por exemplo, é maior ou menor que a quantidade de energia 

elétrica consumida ao utilizar o mesmo aparelho durante 20 min. Com base nas respostas, explique 

que a energia consumida é diretamente proporcional à potência e ao intervalo de tempo 

correspondente ao seu uso. Registre no quadro de giz a expressão matemática que relaciona essas 

grandezas, explicando, em seguida, os símbolos utilizados para cada uma: 

energia = potência × intervalo de tempo (E = P × ∆t) 

Atividade 2: Compreender a conta de luz (25 minutos) 

Nesse segundo momento da aula, pergunte aos estudantes se eles compreendem como é 

calculado o custo associado à utilização de um aparelho elétrico. Utilizando a expressão para o cálculo 

de energia consumida na atividade anterior, explique que o consumo energético de eletrodomésticos 

é tarifado, impactando a conta de luz. Explique que a conta de luz é composta pelos custos de 

fornecimento da energia, pelos encargos e pelos tributos. Para que os estudantes visualizem essas 

contribuições, faça um esquema simples no quadro de giz, como o representado a seguir. 

geração de energia + 
transporte de energia  

até as casas (fio) 
(transmissão + distribuição) 

+ encargos e tributos 

Explique que os encargos e os tributos são instituídos por leis e a tarifa de energia é calculada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A tarifa deve garantir o fornecimento de energia com 
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qualidade e assegurar aos prestadores dos serviços ganhos suficientes para cobrir custos operacionais e 

realizar investimentos necessários para expandir a capacidade e garantir o atendimento. 

Com uma conta de luz impressa ou projetada, solicite aos estudantes que identifiquem qual a 

unidade de medida do consumo de energia elétrica e o valor da tarifa praticada pela concessionária 

distribuidora de energia da região onde moram. Explique que a unidade de medida utilizada em contas de 

luz é o kWh, que corresponde à energia consumida por um aparelho de 1 000 W em uma hora de uso. 

Solicite que calculem o custo da energia consumida em um mês, associado ao uso de um aparelho de 

televisão de potência 100 W que permanece ligado durante duas horas todos os dias. Acompanhe os 

estudantes nesse cálculo, auxiliando-os a solucionar dúvidas que possam surgir. Suponha que o valor da 

tarifa seja R$ 0,21276/kWh, mostre aos estudantes que é necessário obter o intervalo de tempo total em 

que o aparelho é utilizado. Assim, é possível calcular a energia consumida por esse aparelho em um mês e, 

finalmente, obter o custo do consumo de energia desse aparelho. Mencione que é necessário se atentar à 

transformação de W em kW para avaliar esse custo corretamente. No exemplo do aparelho de televisão, o 

custo em um mês associado ao seu uso é aproximadamente R$ 1,28: 

custo = (consumo em kWh no mês) × (valor de 1 kWh em reais) 

Explique que o valor obtido no cálculo não será o valor total da conta. Sob essa perspectiva, 

destaque que a diferença de valor da conta e do cálculo realizado ocorre porque no valor total da conta 

de luz estão incorporados os valores de impostos (encargos tributários). 

Informe aos estudantes que na próxima aula eles investigarão o consumo e custo associado 

aos diversos aparelhos eletrodomésticos. Solicite-lhes que completem a tabela abaixo com nomes de 

aparelhos existentes em suas residências e os dados correspondentes a cada um. Informe-os de que 

os dados necessários podem ser encontrados em etiquetas fixadas nos próprios aparelhos, em seus 

manuais ou mesmo no site do fabricante. Na tabela a seguir há alguns exemplos dos aparelhos mais 

comuns nas residências. Solicite que incluam outros na tabela, caso desejem. O objetivo é avaliar o 

impacto do uso desses aparelhos na conta de luz. Dessa forma, o estudante poderá compreender e 

definir quais medidas podem ser adotadas para reduzir o consumo energético associado a esses 

aparelhos, por exemplo, em suas residências. 

Aparelho 
Potência aproximada em watts 

(W) 
Intervalo de tempo de uso 

mensal em horas (h) 

TV   

Geladeira   

Chuveiro elétrico   

Forno micro-ondas   

Computador   

Proponha aos estudantes que tragam um exemplo da conta de luz de sua residência. Informe-

os de que os dados serão utilizados na próxima aula. 
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Aula 2 – Avaliar fatores de impacto na conta de luz 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes, de modo a facilitar o compartilhamento de informações 
e a análise da conta de luz. 
Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, contas de luz e material de pesquisa dos estudantes. 

Inicie a aula solicitando aos estudantes que se organizem em grupos de quatro integrantes. 

Informe o campo correspondente ao histórico de consumo da unidade (kWh) nas contas de luz trazidas 

por eles. Solicite que analisem esse histórico, identificando os meses de maior e menor consumo da 

residência e comparando as diversas contas para constatar semelhanças de consumo. Alguns 

questionamentos que podem direcionar essa etapa da atividade estão apresentados a seguir:  

• Quais foram os dois meses de maior consumo de energia elétrica no histórico? E de menor 
consumo? 

• Há alguma relação entre a estação do ano ou condições do tempo que podem influenciar 
o consumo de energia elétrica ao longo do ano? E alguma relação entre o consumo e 
períodos de férias escolares? 

Proponha que anotem essas observações em seus cadernos. Em seguida, solicite que 

identifiquem na conta o valor da tarifa praticado pela concessionária distribuidora de energia da 

localidade. Registre esse valor no quadro de giz e relembre a expressão matemática apresentada na 

aula anterior que é utilizada para calcular o custo associado ao uso de um aparelho elétrico, 

escrevendo-a também no quadro de giz: 

custo = (consumo em kWh no mês) × (valor de 1 kWh em reais) 

Com a tabela da aula anterior preenchida, solicite aos estudantes que calculem o custo mensal 

correspondente ao uso de cada aparelho. Para tanto, peça que adicionem uma coluna à tabela, onde 

será anotado o valor do custo mensal. 

Aparelho 
Potência aproximada 

em watts (W) 
Intervalo de tempo de uso 

mensal em horas (h) 
Custo mensal (R$) 

TV    

Geladeira    

Chuveiro elétrico    

Forno micro-ondas    

Computador    

Proponha aos estudantes que determinem esse custo e comparem com os resultados obtidos 

pelos outros integrantes do grupo. Peça-lhes que anotem no caderno os cálculos e as suas análises. Os 

questionamentos a seguir podem auxiliá-los nessa etapa: 

• Qual é o aparelho responsável pelo maior custo mensal? E o segundo? 
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• Quais medidas podem ser tomadas para reduzir o consumo de energia na sua casa? 

Espera-se que os estudantes sejam capazes de citar mudanças de hábitos, tais como apagar as 

luzes ao sair de um cômodo, observar a necessidade de diminuir o uso de aparelhos que consumam 

mais energia elétrica, reduzir o intervalo de tempo de banho, entre outros. Destaque que tais medidas 

são necessárias e importantes para se reduzir o consumo e, consequentemente, ajudar no uso 

consciente desse recurso energético. 

Por fim, proponha que os grupos compartilhem as suas análises. Anote no quadro de giz os 

apontamentos, como aparelhos e meses do ano que correspondem ao maior consumo de energia 

elétrica, e solicite aos grupos que destaquem quais foram as medidas elaboradas por eles para 

economizar energia elétrica. Informe-os de que na próxima aula estudarão a eficiência de 

equipamentos elétricos e que cada grupo confeccionará um material gráfico contendo propostas para 

reduzir o consumo de energia elétrica. 

 

Aula 3 – Eficiência energética e propostas para redução do consumo energético 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: organizados em grupos de quatro integrantes, de modo a facilitar o compartilhamento de 
informações e a análise da conta de luz. 
Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, cópias de uma conta de luz da região, cartolina ou 
papel pardo, canetas coloridas, lápis de cor, tesoura, revistas para recorte, cópias do material sobre o Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e tabelas do Inmetro. Se possível, material multimídia para projeção do material sobre 
o PBE para análise. 

Atividade 1: Compreender a eficiência energética e seu impacto no consumo de energia 

elétrica (20 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes o que eles compreendem por eficiência energética. 

Encaminhe a discussão para que possam associar eficiência energética ao aproveitamento da energia 

elétrica e menor desperdício. Explique que o mesmo tipo de equipamento pode apresentar eficiências 

diferentes. Mencione que o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), foi criado para auxiliar os consumidores no 

momento de escolha de um produto com alta eficiência energética e para estimular a indústria a 

desenvolver equipamentos cada vez mais eficientes. Utilizando um projetor multimídia ou fornecendo 

cópias do material relativo às considerações  do PBE, disponível em: 

<http://www2.inmetro.gov.br/pbe/pdf/folder_pbe.pdf> (acesso em: out. 2018), explique a relação 

entre a eficiência dos aparelhos e a classificação por letras. 

Em seguida, solicite aos estudantes que se organizem em grupos, como os da aula anterior. 

Informe-os de que estabelecerão comparações entre o custo mensal de aparelhos com alta eficiência e o 

custo mensal de aparelhos com baixa eficiência. Escreva no quadro de giz informações a respeito dos 

aparelhos com diferentes classificações no PBE ou leve algumas cópias das tabelas de eficiência para cada 

http://www2.inmetro.gov.br/pbe/pdf/folder_pbe.pdf
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aparelho. Essas informações estão disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp> 

(acesso em: out. 2018). A seguir há um exemplo de refrigeradores com classificações diferentes. 

Marca 
Consumo mensal 

(kWh/mês) 
Faixa de classificação Custo mensal (R$) 

A 23,7 A  

B 72,6 C  

Proponha aos grupos que escolham dois ou três equipamentos com faixas de classificação 

diferentes para compor a tabela. Solicite que eles utilizem a tarifa da conta de luz para que possam 

calcular o custo mensal correspondente ao uso dos equipamentos. Para auxiliá-los, proponha os 

seguintes questionamentos: 

• Qual é o custo mensal do equipamento com a faixa de classificação A ou B? E do mesmo 
equipamento com faixa de classificação mais baixa (C, D, E ou F)? 

• Qual a diferença, em um ano, do custo associado ao equipamento mais eficiente em 
relação ao equipamento menos eficiente? 

Auxilie os estudantes com as dúvidas que possam surgir. Proponha que anotem as observações 

em seus cadernos. 

Atividade 2: Propor medidas para reduzir o consumo de energia elétrica (25 minutos) 

Neste segundo momento, proponha que cada grupo elabore um material gráfico com 

propostas para reduzir o consumo de energia elétrica em suas residências. Para isso, distribua para os 

grupos cartolina ou papel pardo, lápis de cor e canetas coloridas, revistas para recorte, tesoura de 

ponta arredondada, cola, etc. Solicite-lhes que incluam os dados e cálculos realizados nas atividades 

anteriores para enriquecer as justificativas das propostas. Tal encaminhamento possibilitará o 

desenvolvimento da criatividade dos estudantes, bem como a organização de ideias a partir da seleção 

e construção de argumentos com base em evidências, dados e resultados de suas investigações. 

Durante a produção dos informativos, circule na sala tirando as dúvidas específicas de cada grupo. 

Finalize a atividade destacando que o custo da energia elétrica pode ser calculado por meio 

das informações disponíveis nos eletrodomésticos, como a potência, e que o intervalo de tempo de 

uso do equipamento é um fator determinante nesse cálculo, assim como sua eficiência. Além disso, 

ressalte que o desperdício de energia elétrica não impacta somente o valor da conta de luz mensal, 

mas provoca aumento na demanda pela sua produção. Se uma sociedade consome mais energia, as 

usinas deverão produzir mais energia elétrica para atender a toda a demanda. Dessa forma, novas 

usinas deverão ser implantadas, o que provoca mais custos, impactos ambiental e social negativos. No 

Brasil, por exemplo, quando a quantidade de energia elétrica demandada é superior à quantidade de 

energia gerada pelas usinas hidrelétricas, as usinas termelétricas são acionadas. A energia gerada por 

essas usinas custa mais e, em sua maioria, é oriunda de recursos naturais não renováveis, como o 

petróleo (óleo diesel), o gás natural e o carvão mineral.  

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
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Se possível, exponha as produções dos grupos em uma área comum na escola, para que toda 

a comunidade escolar possa se informar. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos estudantes. 

Desse modo, promove-se o ato de avaliar para a formação do estudante em todas suas dimensões, 

considerando aspectos procedimentais, atitudinais e de elaboração de conceitos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de calcular a energia 

elétrica consumida por um eletrodoméstico, durante um determinado intervalo de tempo, por meio 

da sua potência. Nesse sentido, espera-se que os estudantes possam analisar uma conta de luz, por 

exemplo, e identificar que o intervalo de tempo de uso é um dos fatores responsáveis pelo aumento 

do consumo da energia elétrica. Espera-se também que eles possam avaliar dados técnicos dos 

aparelhos a fim de inferir sua eficiência. Além disso, objetiva-se que os estudantes, ao desenvolverem 

as atividades sugeridas nesta sequência, proponham soluções e alternativas para o uso consciente de 

energia elétrica no contexto doméstico. Como elemento suplementar, espera-se que os estudantes 

compreendam as grandezas físicas relevantes para essas avaliações, bem como identifiquem as 

unidades de medida correspondentes a essas grandezas utilizadas pelo Sistema Internacional de 

Unidades e na conta de luz. 

As atividades aqui propostas possibilitam aos estudantes realizarem o levantamento de 

hipóteses e a mobilização de conceitos trabalhados ao longo das aulas de Ciências. Isso contribui para 

o desenvolvimento de habilidades relacionadas à criatividade e ao desenvolvimento científico do 

estudante. Finalmente, destacam-se, como elementos do processo avaliativo, o trabalho em equipe e 

o desenvolvimento das habilidades sociais e comunicativas dos estudantes, por meio da rotatividade 

de funções no grupo e da participação nos debates e discussões. 

Ademais, é possível promover uma autoavaliação com os seguintes questionamentos: 

• Como posso saber se um aparelho consumirá mais ou menos energia elétrica? 

• Que atitudes devo tomar no meu dia a dia de forma a reduzir o consumo de energia elétrica 
em minha casa? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Em uma residência, o custo mensal associado ao uso de uma cafeteira de 300 W é R$ 1,35. 
Sabendo que a tarifa praticada pela concessionária distribuidora de energia elétrica da região 
dessa residência é R$ 0,30 a cada 1 kWh, determine o intervalo de tempo correspondente ao uso 
diário da cafeteira. Considere que o custo mensal indicado corresponde a um mês (30 dias, 
considerado mês comercial). 

2. Considere um chuveiro com potência de 5 000 W e que a tarifa praticada pela concessionária 
distribuidora de energia elétrica da região é R$ 0,30 a cada 1 kWh. Compare o custo mensal 
(considere um mês de 30 dias) de um banho diário de 5 min e outro de 20 min. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante seja capaz de realizar o cálculo correspondente ao intervalo de tempo 
de utilização do equipamento, concluindo que a cafeteira consome energia elétrica por meia hora 
diariamente. 

2. Espera-se que o estudante consiga calcular o consumo de energia elétrica do chuveiro nas 
duas situações e calcular o respectivo custo mensal. No caso do banho de 5 min, o intervalo 
de tempo mensal é 150 min (2,5 h), a energia elétrica consumida no mês é 12,5 kWh e o custo 
mensal, R$ 3,75. No entanto, no banho de 20 min, o intervalo de tempo mensal é 600 min 
(10,0 h), a energia elétrica consumida no mês é 50 kWh e o custo mensal, R$ 15,00. Dessa 
maneira, os estudantes podem compreender como pequenas mudanças de hábito contribuem 
para a economia de energia elétrica e consequente redução do valor cobrado mensalmente 
na conta de luz. 


