
Não rasgue seu dinheiro! 
Use energia elétrica

 com inteligência em sua casa!

Aprenda a racionalizar o uso da energia elétrica residencial e 
economize, sem sacrifícios, até a possível marca de 51,42% de 
seus gastos com a conta de luz:

- Aprendendo a ler o seu relógio de luz;
- Sabendo quanto você gasta em kWh e em reais com cada aparelho; 
- Calculando seus ganhos financeiros com a troca de lâmpadas;
- Tomando cuidados especiais com lâmpadas fluorescentes;
- Descobrindo e eliminando perdas de energia em eletrodomésticos;
- Reduzindo os gastos com seu chuveiro elétrico;
- Conhecendo as vantagens do emprego da energia solar;
- Formando consciência ecológica relacionada ao uso de energia; 
- Testando a instalação elétrica de sua casa;
- Adotando procedimentos de segurança com seu patrimônio;
- Não abrindo mão de seu conforto para economizar;
- Acompanhando uma simulação da aplicação de medidas de racionalização;
- Calculando, conferindo a conta de luz e sabendo quanto você economiza.

                                             A.L.Carolli
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APRESENTAÇÃO

O tema da racionalização do uso da energia elétrica ocupou grande espaço 
na imprensa brasileira durante a crise do setor hidrelétrico, que culminou com o 
racionamento  de energia  no  Brasil,  em 2001.  A crise  energética,  causada por 
efeitos  climáticos,  despertou  a  opinião  pública  para  a  necessidade  da 
racionalização do uso da energia elétrica. Na ocasião, especialmente os jornais e 
as  redes  de  televisão,  discorreram  exaustivamente  sobre  a  necessidade  de 
economia  de  energia  elétrica  em  todos  os  segmentos  da  distribuição  elétrica 
brasileira. Neste universo de informações, o que se viu, em linhas gerais, foi a 
recomendação  genérica  da  contenção  do  uso  da  energia  elétrica,  através  da 
eliminação dos  gastos  desnecessários  mais  evidentes,  apontados,  geralmente, 
através de simples e resumidas explicações. Poucos veículos aprofundaram-se no 
assunto a ponto de fornecer elementos de informação para a formação de um 
consumidor de energia elétrica mais consciente sobre os processos envolvidos na 
racionalização do uso da mesma. Neste contexto merece destaque especial  a 
Internet que, pelas suas características próprias de disponibilizar mais tempo para 
o planejamento e também para a veiculação de informações, foi um dos meios 
que mais se aprofundaram no tema, quando comparados a outros; entretanto a 
eficiência  da  Internet  em  promover  a  conscientização  em  massa  sobre  a 
racionalização de energia deixou ainda a desejar, em função da sua abrangência 
restrita, que corresponde hoje a menos de 10% da população brasileira. 

Passado o período de racionamento e o primeiro impacto da crise, o fato 
positivo que se vê é que o brasileiro  assimilou alguns conhecimentos sobre a 
redução de desperdícios de energia, o que se reflete claramente nos níveis de 
consumo verificados no pós-crise; mas, apesar disto, algo ainda precisa ser feito 
para melhorar os índices de economia já alcançados, visto que parcela majoritária 
da população ainda não teve contato com informações mais completas sobre a 
racionalização  da  aplicação  da  energia  elétrica,  a  ponto  de  chegar  ao 
entendimento técnico, ao menos simplificadamente, dos princípios que levam a 
redução de seu consumo. 

Este livro é fruto do pensamento ora descrito e uma tentativa de transmitir 
ao público geral informações um pouco mais aprofundadas sobre o uso racional 
da  energia  elétrica  residencial,  traduzindo  a  visão  técnica  dos  processos 
envolvidos  na  otimização  de  seu uso  para  uma linguagem acessível  ao  leitor 
comum, através do tratamento do tema de uma maneira didática, direta e simples, 
mas não por isso incompleta. Seguindo a linha de raciocínio exposta, o objetivo 
desta obra é o de não passar somente a simplista recomendação de “desligar os 
interruptores”,  mas  sim  o  de  ir  além,  trazendo  ao  entendimento  do  leitor  a 
visualização de alguns dos principais conceitos técnicos envolvidos no consumo 
energético,  despertando  através  disto  o  interesse  do  mesmo  para  as  muitas 
possibilidades do melhor emprego da energia elétrica que estão ao seu alcance e 
que  ainda  podem  não  estar  sendo  exploradas.  O  acesso  do  consumidor  de 
energia  elétrica  residencial  a  este  tipo  de  informação  certamente  pode  gerar 
atitudes inteligentes de racionalização de seu uso, sobretudo no Brasil, que tem 
um povo inteligente e criativo, produzindo resultados que podem ir além dos já 
experimentados até aqui. 
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Neste trabalho são apresentadas algumas maneiras de utilizar, substituir e 
complementar  o  funcionamento  de  aparelhos  elétricos  de  uso  residencial,  de 
maneira a reduzir o consumo de energia elétrica, sem sacrifícios; são sugeridas 
algumas ações simples,  que poderão ser implementadas no dia a dia de uma 
residência, acessíveis economicamente à maioria das pessoas e que requerem 
apenas, ora, mudança de comportamento e ora, planejamento econômico, além 
de alguns poucos e simples cuidados referentes ao uso de aparelhos elétricos. 

Racionalizar significa mais do que simplesmente reduzir a utilização: exige 
um pouco mais de inteligência, e leva a resultados muito mais interessantes do 
que os do simples racionamento; racionalização pode significar a manutenção ou 
mesmo a melhoria das atividades onde a energia elétrica é empregada ao mesmo 
tempo em que é promovida a redução de seu consumo.

Complementando o aprendizado dos conceitos técnicos envolvidos, o leitor 
terá ainda a oportunidade de aprender a calcular o consumo mensal em Watts / 
hora  e  em  Reais  de  cada  aparelho  existente  em  sua  casa,  poderá  também 
aprender a ler o consumo de sua residência no medidor de Watt / hora e terá um 
exemplo de cálculo e conferência de uma fatura simulada de cobrança de energia 
elétrica.  Transmitindo estas  informações,  este trabalho  pretende ser  mais  uma 
contribuição para a formação de um consumidor mais consciente, mais crítico e, 
portanto, mais apto a implementar e beneficiar-se das medidas de racionalização 
e economia de energia elétrica residencial; o consumidor, bem informado, poderá 
contribuir no futuro para a otimização geral do uso de energia elétrica.
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1 – GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Energia é aquilo que realiza trabalho. É combustível que propicia uma ação.
A energia na natureza não é criada, mas sempre é transformada de uma 

forma de energia disponível, em outra, transportada de um local a outro, dissipada 
de muitas formas diferentes, sendo sempre conservada em sua totalidade no final 
dos processos. A geração de energia elétrica não poderia seguir uma regra física 
diferente desta e por isto a mesma somente pode ser feita a partir da captação de 
outros tipos de energia e sua conversão em energia elétrica: a forma de captação 
de energia envolvida dá o nome ao sistema elétrico em questão. 

Entre  as  modalidades  de  conversão  de  energia  em  energia  elétrica 
destacam-se a energia hidrelétrica, a termonuclear e a termoelétrica, comumente 
usadas nos grandes sistemas de energia. 
-  Nas usinas hidrelétricas, a energia elétrica é obtida a partir  da conversão da 
energia  mecânica,  captada  pela  passagem  d’água  de  grandes  reservatórios 
através de turbinas hidráulicas acopladas diretamente a geradores elétricos, que 
por sua vez, estão ligados a rede de transmissão e distribuição elétrica; 
-  Nas  usinas  termonucleares,  também  chamadas  de  centrais  nucleares,  um 
volume de metal radioativo (plutônio ou urânio), aquece-se, por fissão natural do 
núcleo  de  seus  átomos  (liberação  de  energia  nuclear  em  forma  de  calor), 
produzindo grande quantidade de calor, que aquece a água de uma caldeira na 
qual esse volume metálico está imerso (a caldeira é o reator nuclear), produzindo 
vapor d’água a alta pressão, que movimenta uma turbina acoplada a um gerador 
elétrico, como o existente no sistema de uma usina hidrelétrica; 
-  Nas  usinas  termoelétricas,  temos  dois  tipos  de  sistemas  motrizes  para  os 
geradores elétricos: 
a) Queima de carvão mineral ou outro combustível, para aquecimento d’água em 
uma caldeira  e  geração de vapor  a  alta  pressão,  que movimenta uma turbina 
acoplada a um gerador elétrico, como nos exemplos anteriores;
b) Motores movidos a gás natural ou óleo diesel, que movimentam, diretamente, 
geradores elétricos.

Entre os três sistemas de conversão de energia descritos, o que permite 
uma maior rapidez na sua implantação é o termoelétrico, mas mesmo sendo a 
maneira mais rápida para a implantação de um sistema de abastecimento elétrico, 
uma  usina  termoelétrica  comercial  demora,  de  maneira  genérica, 
aproximadamente  dois  anos  para  ser  construída  e  colocada  em  operação 
comercial.  Os  sistemas  nucleares  e  hidrelétricos  demoram,  ambos,  anos  ou 
décadas para a sua conclusão e total operação. Em virtude dos longos prazos de 
implantação de todos os sistemas de geração, qualquer planejamento referente à 
produção de energia elétrica em escala nacional somente pode ser feito tendo em 
vista uma projeção contada em muitos anos, dificultando a solução de qualquer 
problema de escassez de energia em curto prazo. É neste contexto que se faz 
extremamente importante a racionalização do uso da energia elétrica em grande 
escala,  que  somente  se  torna  possível  com  a  participação  de  todo  cidadão, 
especialmente  no  que  se  refere  ao  setor  de  consumo  residencial;  esta 
participação,  que  também traz  benefícios  econômicos  para  o  usuário  final  de 
energia  elétrica,  exige,  na  verdade,  muito  pouco,  sendo baseada em algumas 
poucas  e  simples  atitudes  técnicas  e  também  em  algumas  mudanças  de 
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comportamento  no  uso  da  mesma.  A  implementação  de  medidas  de 
racionalização,  porém,  dá-se  de  maneira  muito  mais  eficiente  quando  o 
consumidor tem uma melhor noção sobre os processos envolvidos, sendo por isto, 
necessário  ao  menos um pouco de conhecimento  técnico sobre  o  assunto.  O 
simples entendimento do processo do uso da energia por parte do consumidor e a 
conseqüente melhor adequação de aparelhos elétricos a cada situação onde estes 
devem  ser  empregados  pode  somar,  como  será  demonstrado,  uma  grande 
diferença em uma conta de fornecimento de energia elétrica residencial. 

Os avanços tecnológicos dos aparelhos eletroeletrônicos nos últimos anos 
permitiram o surgimento de aparelhos mais econômicos, mas isto não bastou para 
que houvesse economia de energia elétrica de maneira automática; ainda existe 
um enorme desperdício de energia por causa de seu uso inadequado ou sem 
planejamento,  que  precisa  ser  evitado.  Este  desperdício  pode  ocorrer  em 
lâmpadas,  refrigeradores,  ventiladores,  chuveiros  e  ainda  outros  aparelhos 
elétricos.

Por isto, aqui serão apresentados números relativos ao consumo de vários 
aparelhos elétricos de uso residencial que servirão de auxílio para a escolha das 
prioridades  da  racionalização  do  uso  da  energia  em  uma  residência;  serão 
também apresentadas sugestões para a otimização do uso de energia relativas 
aos  aparelhos  principais  consumidores.  A  aplicação  destas  medidas  pelo 
consumidor de energia elétrica residencial poderá ser a parte do mesmo a fazer 
no  processo  de  eliminação  de  desperdícios  energéticos,  além de  que  poderá 
render-lhe benefícios econômicos diretos e imediatos.
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2 – CONSUMO ELÉTRICO ESPECÍFICO DE APARELHOS DE 
USO RESIDENCIAL E FORMA DE CÁLCULO DE SEU CONSUMO

A criação  de  uma noção  sobre  o  consumo  elétrico  específico  de  cada 
aparelho existente em uma residência é importante, porque leva a escolha dos 
aparelhos que terão as prioridades nas ações de racionalização de consumo; o 
conhecimento sobre os seus consumos específicos é conveniente para que sejam 
evitados  os  sacrifícios  que  não  trazem  economia  relevante  e  que  trazem 
transtornos não compensados para o consumidor.

É necessário saber, antes de tudo, que o consumo de energia elétrica de 
qualquer aparelho é medido em “Watts”, que é uma unidade para a medida da 
potência envolvida na realização de um trabalho qualquer. O nome “Watt” é uma 
homenagem ao físico escocês James Watt (1736 – 1819), que em seus trabalhos, 
no século 18, equacionou e definiu esta unidade de medida; assim, o Watt será a 
referência para a comparação de consumo de energia entre diferentes aparelhos 
elétricos daqui para frente.

A tabela a seguir apresenta os aparelhos elétricos residenciais de uso mais 
comum e o seu consumo elétrico específico aproximado, medidos em números de 
Watts (W) e também apresenta consumos típicos verificados nestes aparelhos, em 
função do tempo de um mês. 

Também é necessário saber que quando se quer representar a quantidade 
de energia consumida por um aparelho elétrico em função de um determinado 
tempo, é utilizada uma outra unidade de medida, o Watt / hora (Wh). 

Para efeito de ilustração e melhor compreensão do padrão de medida Watt 
/ hora, é interessante saber que, 1.000 Watts / hora equivalem à energia elétrica 
consumida por  1  lâmpada de 100 Watts  durante 10 horas de iluminação,  que 
igualmente é equivalente ao consumo de uma lâmpada de 1000 Watts durante 1 
hora de utilização, ou ainda, equivalente ao consumo de 5 lâmpadas de 200 Watts 
durante uma hora de utilização.

Na tabela, 1.000 Watts / hora = “1kWh”, onde a letra “k” (quilo) indica a 
multiplicação do número de Watts / hora por 1.000.

Um kilowatt  /  hora,  portanto,  equivale  a 1000 watts  consumidos por  um 
aparelho qualquer, durante 1 hora.
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Aparelho
Eletroeletrônico

Consumo 
Específico
Médio em 

Watts

Número Estimado 
de Dias de Uso 

Mensal

Tempo Médio 
Estimado de 

Utilização
Diária

Consumo Médio
Mensal (quilowatt/hora)

Lâmpada 
Incandescente

100 30 12h 36

Lâmpada 
Incandescente

75 30 6h 13,5

Lâmpada 
Fluorescente

15 30 6h 2,7

Lâmpada 
Fluorescente

40 30 12h 14,40

TV Preto e Branco 50 30 5h 7,50

TV Cor -14 pol. 40 30 5h 6

TV Cor-20 pol. 50 30 5h 7,50

TV Cor-29 pol. 90 30 5h 13,50

Geladeira Simples 
280 Litros

70 30 24h Intermitente 30

Geladeira Duas 
Portas 650 Litros

150 30 24h Intermitente 110

Freezer 280 Litros 100 30 24h Intermitente 70

Chuveiro Elétrico de 
Alta Capacidade 
(Grande Volume 

d’Água)

6.000 30 40min 120

Chuveiro Elétrico de 
Média Capacidade

4.400 30 40min 88

Ducha Elétrica de 
Pequena 

Capacidade
3.700 30 40min 74
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Torneira Elétrica 4.400 30 20min 44

Tanquinho 200 8 2h 3,20

Lavadora de Roupas 400 8 2h 6,40

 Limpador a Vapor 2.200 3 20min 2,20

Liquidificador 500 4 5min 0,16

Aspirador
de Pó

800 4 20min 1,06

Secadora de Roupas 
10Kg

1.750 8 1h 14

Enceradeira 300 4 30min
0,60

Ventilador / 
Circulador

70 30 5h 10,50

Exaustor 
Residencial para a 
Renovação de Ar 
Ambiente 180m³/h

25 30 6h
4,50

Ventilador de Teto 60 30 5h 9

Forno Microondas 
30 Litros

1.450 30 20min 14,50

Forno Elétrico 55 
Litros

2.700 15 1h 40,50

Torradeira Elétrica 
para 6 Fatias de Pão

2.000 30 30min 30

Ferro Elétrico 
Automático

1.350 5 2h 13,50

Cafeteira Elétrica 600 30 1h 18

Condicionador de Ar 
9.000 BTU

950 30 2h 57

Lavadora de Louças 2.300 30 40min 46

Bomba d’Água 200 30 2h 12

Secador de Cabelo 900 8 30min 3,60

CPU do Micro 
Computador

40 20 2h 1,60

Monitor do Micro 
Computador

80 20 2h 3,20

Impressora Jato 
Tinta

25 20 1h 0,50

Impressora Laser 400 20 1h 8

Impressora Matricial 50 20 1h 1

Aparelho
de Som

100 30 2h 6

Rádio Relógio 5 20 2h 0,20



11

(Música)

Rádio Relógio
(somente Relógio)

1,5 30 24h 1,08

Videocassete 15 5 3h 0,22

Videogame 10 10 3h 0,30

• Para o caso de geladeiras e freezers, temos que o funcionamento do motor é intermitente, ou seja, o motor 
liga e desliga depois de algum tempo, para a manutenção dos limites de temperatura, mas para isto é 
necessário que o aparelho permaneça constantemente ligado à rede elétrica;

• Os dados desta tabela estão de acordo com a média de valores apresentados por fabricantes; para saber a 
potência exata consumida por um aparelho, consulte o manual do fabricante ou o serviço de atendimento ao 
consumidor do mesmo ou verifique nos respectivos sites da Internet, listados como referência no final deste 
livro.

Tabela 1: Consumo específico de alguns principais aparelhos eletroeletrônicos de uso residencial.

Os números  relativos  ao  consumo  mensal  de  energia  elétrica  de  cada 
aparelho apresentado na tabela variam de acordo com o uso que cada pessoa faz 
dos mesmos e também de acordo com a quantidade de pessoas residentes em 
uma casa;  porém,  de posse destes dados,  é  possível  ao  leitor  chegar  a  uma 
estimativa aproximada para cada residência, calculando-se, para cada aparelho, a 
potência total consumida em função dos seus tempos de utilização. 
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2.1 - Como calcular o consumo elétrico de cada aparelho e o 
custo monetário de seu funcionamento mensal

O  consumo  elétrico  é  a  quantidade  de  energia  elétrica  consumida  em 
função de um determinado tempo, medida em Watts / hora; assim, para calcular o 
gasto  mensal  em  quilowatt  /  hora  (kWh)  de  cada  aparelho  elétrico,  são 
necessários os seguintes passos:

a) Identificar a potência elétrica consumida, em número de Watts, pelo aparelho 
em uso, observando os dados contidos em seu manual ou ainda na etiqueta do 
produto;
b) Multiplicar a potência do aparelho pelo número de horas que este permanece 
ligado durante um mês;
c)  O resultado obtido,  expresso em Watts /  hora,  deve ser  dividido por  1.000, 
chegando-se ao resultado final em kWh, pois 1kWh = 1.000 Watts / hora.

Exemplo de cálculo:

Uma lâmpada incandescente de 100 Watts de potência elétrica fica ligada 
durante 6 horas diárias, 30 dias por mês. Quantos quilowatts / hora esta lâmpada 
terá consumido ao final de um mês de utilização?

Cálculo:

100 Watts X 6 horas X 30 dias = 18.000 Wh
18.000 Wh / 1.000 = 18kWh 

Resposta:

Terá consumido 18kWh (dezoito quilowatts / hora)

d) O resultado da conta de consumo elétrico, em número de milhares de Watts / 
hora (kWh) pode ser multiplicado pelo preço do quilowatt /  hora fornecido pelo 
distribuidor local de energia elétrica (este dado está contido na fatura da conta de 
luz), resultando no custo de operação mensal do aparelho. 
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Exemplo de cálculo:

O custo do quilowatt / hora cobrado pela distribuidora de energia elétrica em 
questão, é de R$ 0,37640; quanto, então, a lâmpada do exemplo acima gastará, 
em dinheiro, em um mês de utilização?

Cálculo:

1 quilowatt / hora = R$ 0,37640; assim…

18 quilowatts / hora X R$ 0, 37640  = R$ 6,77

Resposta:

Gastará, em dinheiro, R$ 6,77, em um mês de utilização.

(Dados de preço de kWh fornecidos pela Distribuidora Elektro - S.P. - 2007)
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2.2  -  Preço  da  energia  elétrica  ao  consumidor  residencial  no 
Brasil

O valor da energia elétrica vendida ao consumidor residencial é calculado 
pelo número de quilowatts / hora consumidos mensalmente, variando o preço do 
quilowatt  /  hora  consumido  de  acordo  com  a  empresa  concessionária  de 
distribuição de energia elétrica considerada. Para os casos dos exemplos usados 
neste  livro,  foi  usado  o  valor  de  R$  0,37640  por  quilowatt  /  hora  consumido, 
vigente  no  momento  da  elaboração  desta  pesquisa,  para  a  faixa  média  de 
consumo de energia elétrica residencial  (distribuidora ELEKTRO – São Paulo). 
Existem pequenas variações de valores em função de distribuidoras diferentes. Os 
valores  cobrados  são  reajustados  anualmente,  segundo  as  determinações  da 
ANEEL – Agência Nacional  de Energia Elétrica – órgão regulador do setor de 
energia  elétrica no Brasil.  Para os pequenos consumidores residenciais,  existe 
uma política de “tarifa social”, determinada pelo Governo Federal, de cobrança de 
valores diferenciados por quilowatt / hora consumido, privilegiando com menores 
valores cobrados por quilowatt / hora, as faixas de consumo mais baixas; assim, 
paga menos, em proporção, quem consome menos energia. Para consumidores 
que  utilizem até 220 kWh, e que comprovem ter baixa renda, segundo regras 
informadas pelas distribuidoras. As faixas de valores são, no caso da distribuidora 
“ELEKTRO”, do oeste do estado de São Paulo, as seguintes:

0kWh até 30 kWh = R$ 0,12764 / kWh
> 30 kWh até 80 kWh = R$ 0,21875 / kWh
> 80 kWh até 100 kWh = R$ 0,21950 / kWh

> 100 kWh até 220 kWh = R$ 0,32923 / kWh

> 220 kWh = R$0,37640 / kWh

Observação: “>” significa qualquer valor maior do que o número indicado

Observando  as  diferenciações  de  valores  cobrados  em  cada  faixa  de 
consumo elétrico, encontramos um motivo adicional para fazer racionalização e 
economia de energia elétrica: quanto maior é o consumo elétrico, mais pagará o 
consumidor  pelo  quilowatt  /  hora  consumido,  por  isto,  quando  menor  for  o 
consumo de energia, maior será a economia relativa, em dinheiro. 

A tarifa final cobrada pela concessionária distribuidora de energia elétrica é 
correspondente à soma de todas as faixas atingidas pelo consumidor, compondo 
uma  conta  única,  onde  são  mantidos  os  valores  diferenciados  cobrados  por 
quilowatt / hora consumidos em cada uma das faixas que fazem parte do cálculo, 
desde que o consumidor não ultrapasse o limite de 220kWh /  mês. Quando o 
consumidor ultrapassa a marca dos 220 kWh de consumo mensal, este pagará o 
valor de R$ 0,37640 por kWh para todos os kWh consumidos, desaparecendo a 
diferenciação de valores por faixas; isto ocorre somente nos meses em que este 
limite é ultrapassado; entretanto, consumidores que ultrapassam o limite de 220 
kWh  de  consumo,  durante  3  meses  ou  mais,  automaticamente,  perdem 
definitivamente este benefício de tarifa social, passando a pagar a tarifa única de 
R$ 0,37640 / kWh para todas as faixas de consumo.



15

Para ter  direito à aplicação da tarifa social  em sua conta, o consumidor 
deve provar baixa renda e deve provar estar inscrito em algum programa social do 
governo federal.

Outra  regra  de  cobrança  atualmente  em  vigor,  prevê  que  sejam 
enquadrados,  automaticamente,  sem  necessidade  de  comprovação  de  baixa 
renda, no sistema de tarifas sociais, quem não ultrapasse o limite de consumo de 
80 kWh mensal;  estes consumidores, também, não podem ultrapassar o limite 
citado durante 3 meses ou mais, consecutivos, para que não seja perdido o direito 
à tarifa diferenciada.

Para melhor  entendimento desta composição de tarifas será simulado o 
cálculo de consumo e de tarifa para uma residência de classe média baixa, no 
capítulo final deste livro.
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3 –    APRENDENDO A FAZER A LEITURA DO MEDIDOR DE   
CONSUMO

Uma das primeiras providências práticas que devem ser tomadas por quem 
está preocupado com a racionalização e redução de consumo de energia elétrica 
é aprender a ler o consumo de sua residência no medidor de energia consumida, 
denominado “Watt-hora-metro”, popularmente conhecido como “Relógio de luz”. 
Este aparelho, presente na entrada da rede de alimentação elétrica em todas as 
residências, serve para medir a quantidade de energia consumida, dada em Watts 
/ hora, ou seja, a energia consumida em função de um determinado tempo.  

O padrão de medida a ser considerado para o cálculo da conta de consumo 
de energia elétrica é o múltiplo de 1.000 do Watt / hora, (kWh), indicado como 
unidade no Watt-hora-metro. 

A leitura no Watt-hora-metro é bastante simples, bastando para realizá-la, 
seguir os passos:

- Leitura dos dados do “relógio” mostrador do Watt-hora-metro;
-  Comparação com os dados anteriores  de  leitura,  para  que se  saiba  o  valor 
consumido no intervalo de tempo existente entre a leitura atual e a leitura anterior.
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3.1 - Leitura de consumo no mostrador do Watt-hora-metro

Existem dois tipos principais de mostradores para leitura no Watt-hora-metro:

Mostrador “analógico”, que precisa ter seus dados interpretados;

Mostrador “digital”, que oferece uma leitura numérica direta, também conhecido 
como mostrador “ciclométrico”.

O  tipo  de  mostrador  de  Watt-hora-metro,  denominado  “analógico”  é 
mostrado na figura 1 e é o mais comum:

Figura 1: Aspecto de um mostrador analógico de um Watt-hora-metro, de uso bastante comum.

O mostrador analógico possui  quatro pequenos relógios,  que devem ser 
lidos em série, da esquerda para direita, resultando em um número que sempre 
deve ser subtraído do número obtido na leitura feita anteriormente (número que 
também pode ser obtido da última fatura da conta de luz). 

O sistema de contagem do mostrador analógico é mostrado no detalhe na 
figura 2:

Figura 2: Mostrador analógico de um Watt-hora-metro. 
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   Um detalhe importante deve ser bem observado: nos mostradores analógicos, 
os relógios referentes a milhar e a dezena apresentam giro anti-horário (figura 3).

Figura 3: Sentido dos giros dos ponteiros de um mostrador analógico.

Prosseguindo,  temos,  nos  mostradores  analógicos  apresentados  nas 
figuras anteriores, a seguinte leitura, dada em quilowatts / hora:

Consumo = 342 kWh

O ponteiro correspondente à unidade oferece a leitura direta em quilowatts / 
hora,  bastando,  a  partir  daí,  apenas  acrescentar  ao  número  lido  os  números 
correspondentes  à  dezena,  centena  e  milhar.  Neste  exemplo,  o  relógio 
correspondente a milhar ainda não tinha atingido o número 1, portanto não há 
necessidade de representar qualquer algarismo referente a esta casa. O resultado 
da leitura, portanto, corresponde a apenas 342kWh.

Vamos  considerar  agora  uma leitura  feita  um mês  depois,  que  poderia 
apresentar a medida “500kWh”; neste caso, o consumo ocorrido no período, até 
esta nova leitura, seria obtido pela subtração do valor anteriormente medido, do 
valor registrado nesta última leitura.  Neste caso, a medida da energia gasta no 
período seria:

500kWh – 342kWh = 158kWh

Os dados da última leitura, juntamente com a data na qual a mesma foi 
efetivada,  encontram-se  na  última  fatura  emitida  pela  concessionária  de 
distribuição de energia elétrica,  sendo o valor  total  a  ser  pago o resultado da 
multiplicação do valor cobrado pelo quilowatt / hora pelo número de quilowatts / 
hora consumidos registrados no período, devendo ser consideradas também as 
faixas de consumo com valores diferenciados (capítulo último deste livro). 
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Dificuldades na leitura

Os mostradores analógicos exigem a interpretação dos dados que estão 
sendo lidos, especialmente em alguns casos onde a leitura é duvidosa, devido ao 
posicionamento dos ponteiros. 

Um exemplo hipotético seja considerado: imaginando uma situação em que 
o ponteiro da dezena estivesse, aparentemente, sobre o algarismo 4. Neste caso, 
dever-se-ia proceder à leitura do ponteiro que representa a casa inferior a esta 
numeração duvidosa, para ver se este “4” não estaria na verdade representando 
outro número. A casa inferior à leitura duvidosa seria a unidade; ler-se-ia, então, o 
ponteiro correspondente à unidade e verificar-se-ia se este estaria antes ou depois 
de “zero”. Em caso do ponteiro referente à unidade estar sobre o algarismo “nove”, 
por exemplo, significaria que a dezena ainda não teria sido completada e por isto, 
na realidade, o “4” lido na casa superior significaria “3”; a leitura seria, então, de 39 
kWh.  No  caso  contrário,  ou  seja,  no  caso  em  que  o  ponteiro  da  unidade  já 
estivesse sobre o algarismo “1”, significaria que o “4” da casa das dezenas já teria 
sido completado; assim a leitura seria 41 kWh.

Considerando-se  a  análise  dos  dados  apresentados  pelo  mostrador 
analógico, que condiciona a definição da leitura de um algarismo de uma casa à 
leitura  do  algarismo  apresentado  na  casa  imediatamente  inferior,  poderíamos 
também afirmar que a leitura da série de relógios dá-se da direita para a esquerda.

O procedimento de análise descrito parece, a primeira vista, complicado, 
porém,  apresenta-se  bastante  simples,  depois  de  alguma  prática:  é  da 
necessidade  desta  análise  dos  dados  lidos  que  procede  a  denominação 
“analógico” para este tipo de mostrador.

Os  mostradores  digitais  ou  ciclométricos  oferecem  maior  facilidade  no 
processo de leitura do que os mostradores analógicos,  porque apresentam os 
dados diretamente,  em formato numérico;  estes  mostradores  têm seu aspecto 
apresentado na figura 4:

Figura 4: Aspecto de um mostrador digital de um Watt-hora-metro, conhecido como “ciclométrico”.
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No caso específico da figura, temos um mostrador de 5 dígitos, que oferece 
uma leitura  diretamente  em kWh,  ou  seja,  o  algarismo da casa das unidades 
correspondente a quilowatts / hora.

A leitura no modelo apresentado na figura 4, é bastante simples:

62.365 kWh

(sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco 
quilowatts / hora)
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3.2 – O disco giratório no Watt-hora-metro

Abaixo do mostrador principal do Watt-hora-metro, em ambos os tipos de 
mostradores citados, existe um disco que dá uma idéia do consumo momentâneo 
de  energia  elétrica,  apresentando  movimento  de  giro.  Este  disco  serve  para 
verificação de consumo instantâneo,  podendo ser  usado,  por  exemplo,  para a 
realização de um teste para detecção de vazamentos de corrente na instalação 
elétrica.  A  continuidade  do  giro  do  disco,  que  exibe  uma  marca  preta  para 
referência,  dá  uma  idéia  aproximada  do  consumo  instantâneo  de  energia  na 
residência,  em  função  da  proporcionalidade  entre  o  consumo  elétrico  e  sua 
velocidade de giro.

O  Watt-hora-metro  é  um  medidor  de  alta  precisão  e  de  altíssima 
durabilidade (é comum uma duração de mais de 30 anos): raramente apresenta 
defeito que leve a uma leitura incorreta. Quando ocorre um problema de falha na 
medição, é comum o medidor apresentar uma leitura menor do que o consumo 
real, não devendo, portando, sua manutenção ser alvo de grandes preocupações 
por  parte  dos  consumidores  de  energia  elétrica.  Caso  existam  indícios  de 
problemas  com  o  Watt-hora-metro  de  uma  residência,  a  concessionária  de 
distribuição local de energia elétrica deve ser avisada a fim de proceder ao reparo, 
uma vez que o acesso ao medidor é de exclusiva responsabilidade da mesma.
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4 – UM EXEMPLO CLÁSSICO DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E SUAS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS
LÂMPADAS INCANDESCENTES X LÂMPADAS FLUORESCENTES 

A substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, 
especialmente  quando  se  fala  de  lâmpadas  fluorescentes  compactas,  merece 
especial destaque no âmbito da racionalização do uso da energia elétrica, pois 
esta troca propicia o alcance de altos índices de economia, com a manutenção ou 
ainda com a melhoria da qualidade da iluminação. 

O uso de lâmpadas incandescentes, na grande maioria dos casos, é uma 
expressão  clara  do  desperdício  de  energia,  pois  estas  gastam  mais  energia 
produzindo  calor  do  que  luz,  ocasionando,  além  dos  maiores  gastos,  o 
inconveniente aquecimento do ambiente que se quer iluminar. A qualidade da luz 
emitida por uma lâmpada incandescente também é questionável, uma vez que a 
luz gerada tende ao amarelo, pouco confortável à visão, quando comparada à luz 
branca produzida por uma lâmpada fluorescente compacta ou tubular.

Dados de medição elétrica e de medida de intensidade de luz, fornecidos 
por fabricantes de lâmpadas, apontam que uma lâmpada fluorescente compacta 
gasta, para produzir um efeito similar de iluminação, no máximo, 25% do consumo 
de energia de uma lâmpada incandescente equivalente, ficando normalmente este 
índice em torno de 20% de consumo.

Hoje,  a  substituição  de  lâmpadas  incandescentes  por  lâmpadas 
fluorescentes compactas é bastante facilitada pela existência de vários modelos 
destas últimas com adaptadores comuns, com roscas compatíveis com a estrutura 
da instalação pré-existente, como a da lâmpada mostrada na figura 5:

Figura 5: Lâmpada fluorescente compacta de uso residencial com rosca para adaptação a 
soquetes comuns. 
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O  investimento  necessário  à  instalação  de  lâmpadas  fluorescentes 
compactas em uma residência justifica-se não somente pela grande economia de 
energia  elétrica  alcançada,  mas  também  pela  maior  durabilidade  apresentada 
pelas  mesmas  que,  em curto  prazo,  cobrem  os  gastos  iniciais  feitos  em sua 
aquisição, passando, a partir daí, a produzir ganhos financeiros mensais.
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4.1  –  Comparação  técnica  e  econômica  entre  lâmpadas 
incandescentes e lâmpadas fluorescentes compactas 

A comparação entre lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas 
pode ser feita levando em consideração 4 fatores em destaque:

a) Custo
b) Durabilidade
c) Consumo
d) Qualidade de iluminação

Custo: A primeira vista, o custo unitário de uma lâmpada fluorescente compacta é 
um  fator  que  deixaria  a  mesma  em  grande  desvantagem  em  relação  a  uma 
lâmpada incandescente; mas, como será demonstrado a seguir, este custo maior 
é  apenas  aparente,  porque  a  lâmpada  fluorescente  compacta  apresenta 
durabilidade  muito  maior,  reduzindo  substancialmente  os  gastos  com  sua 
reposição e permitindo, para o caso das lâmpadas fluorescentes compactas de 
melhor qualidade,  um custo menor de manutenção. Além custarem menos em 
manutenção, as lâmpadas fluorescentes compactas gastam muito menos energia 
elétrica, amortizando o investimento feito em sua compra em pouco tempo de uso. 
Adiante  será  feita  a  comparação  de  custos  entre  lâmpadas  incandescentes  e 
fluorescentes  compactas,  mediante  cálculos  que  levam  em  consideração  a 
durabilidade  e  o  consumo  dos  tipos  diferentes  de  lâmpadas.  Estes  cálculos 
deixam claro que as aparências transmitem uma idéia inicial sobre as lâmpadas 
fluorescentes compactas muito diferente do que acontece na realidade. 

Durabilidade: Lâmpadas fluorescentes compactas apresentam duração entre 3 a 
10 vezes o tempo de duração de uma lâmpada incandescente, sendo de 750 
horas a duração média aproximada de uma lâmpada incandescente de 127 volts, 
de boa qualidade,  segundo seus próprios fabricantes,  enquanto que lâmpadas 
fluorescentes compactas de boa qualidade, também de 127 volts,  duram entre 
3.000 a 8.000, também segundo os seus fabricantes.  

Consumo: O  consumo  de  energia  elétrica  de  uma  lâmpada  fluorescente 
compacta  é muito  menor  do  que o consumo de uma lâmpada incandescente, 
considerando a mesma quantidade de luz gerada; é este o principal motivo para 
uma opção pela lâmpada fluorescente. Segundo dados de fabricantes, o consumo 
de energia elétrica de uma lâmpada fluorescente compacta, de alta qualidade, em 
geral,  corresponde  a  aproximadamente  20%  do  que  gasta  uma  lâmpada 
incandescente  equivalente.  Alguns  destes  dados  foram  agrupados  na  tabela 
apresentada a seguir:
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Potência consumida por 
uma lâmpada 

fluorescente compacta

Potência consumida por 
uma lâmpada 

incandescente, para a 
produção do mesmo 
efeito de iluminação

13 Watts 65 Watts

15 Watts 75 Watts

20 Watts 100 Watts

24 Watts 120 Watts

Tabela 2: Comparação de potências elétricas para a produção de quantidades de luz equivalentes 
em lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas.

A  enorme  diferença  de  consumo  de  energia  registrada  entre  lâmpadas 
incandescentes e lâmpadas fluorescentes compactas de brilhos equivalentes é 
explicada  pelo  fato de  que  as  lâmpadas  incandescentes  convertem, 
aproximadamente,  95% da energia  elétrica consumida em calor  (radiação não 
visível), sendo convertida em luz (radiação visível) apenas 5% da energia elétrica 
consumida. 

Por ser extremamente mais eficiente do que a lâmpada incandescente para 
transformar energia elétrica em luz visível e também por gerar uma quantidade de 
calor reduzida em relação à mesma, a lâmpada fluorescente compacta também 
ficou conhecida como “lâmpada fria” ou “lâmpada de brilho frio”.

Qualidade  de  iluminação:  A  qualidade  de  iluminação  das  lâmpadas 
fluorescentes  é  tida  como  superior  à  qualidade  de  iluminação  das  lâmpadas 
incandescentes,  considerada  a  maioria  das  aplicações.  A  luz  branca  de  uma 
lâmpada fluorescente é bem mais agradável, na opinião da maioria das pessoas, 
do que a luz tendente ao vermelho, produzida pelas lâmpadas incandescentes; 
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isto ocorre porque a luz branca é, na verdade, o resultado da soma de ondas 
luminosas de várias freqüências diferentes de onda, ou seja, a luz branca é a 
soma de luzes de várias cores, onde existe espaço para a reflexão de todas as 
cores  pelos  objetos  iluminados.  No  caso  da  luz  emitida  pelas  lâmpadas 
incandescentes, existe uma grande participação das cores próximas ao vermelho, 
por isto, percebe-se uma luz mais amarelada (o vermelho participa do amarelo), 
que também influi no aspecto dos objetos iluminados. Esta tendência ao vermelho 
da  luz  emitida  é  facilmente  observada  quando  olhamos  a  distância  dois 
compartimentos de uma casa: um iluminado com lâmpadas fluorescentes e outro, 
com  lâmpadas  incandescentes.  O  compartimento  iluminado  com  lâmpadas 
incandescentes  apresenta,  claramente,  uma  cor  amarelada,  em  relação  ao 
primeiro.

Existe contra o uso das lâmpadas fluorescentes a afirmação corrente de 
que as mesmas provocariam cansaço visual devido à oscilação imperceptível de 
seu brilho, que não existe nas lâmpadas incandescentes, mas, para atender a 
exigência de uma iluminação com luz contínua, já existem modelos de lâmpadas 
fluorescentes eletrônicas, que apresentam oscilações de brilho na faixa de 40.000 
ciclos por segundo, totalmente inertes a visão humana.
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4.2  -  Vantagens  econômicas  obtidas  em  uma  substituição  de 
lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas

Para que o leitor possa formar uma opinião baseada em dados confiáveis, 
serão agora confrontadas 3 possíveis  situações de duração para as lâmpadas 
fluorescentes compactas, baseadas na realidade, juntamente com os cálculos de 
suas  respectivas  condições  de  economia,  em  comparação  com  os  fatores 
correspondentes apresentados por uma lâmpada incandescente equivalente:

A) Comparação entre os dois tipos diferentes de lâmpadas, considerando a 
situação extremamente desfavorável de duração de apenas 1.000 horas 
para uma lâmpada fluorescente compacta;

B) Comparação entre os dois tipos diferentes de lâmpadas, considerando a 
situação  comum  de  3.000  horas  de  duração  para  uma  lâmpada 
fluorescente compacta;

C) Comparação  entre  os  dois  tipos  diferentes  de  lâmpadas,  considerando 
8.000 horas de duração para uma lâmpada fluorescente compacta de alta 
qualidade.

A comparação foi feita tomando como base uma lâmpada incandescente 
com potência de 75 Watts, de alta qualidade, e as três lâmpadas fluorescentes 
compactas citadas, que têm preços, qualidade e previsões de duração bastante 
diferentes, todas com potência de consumo de 15 Watts, equivalentes em emissão 
de luz à lâmpada incandescente;  ainda foram comparados os seus preços de 
mercado, constatados no momento desta pesquisa (novembro de 2003).

A tabela a seguir foi montada, como base para a comparação:
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Lâmpadas de 
Brilhos 

Equivalentes

Potência das 
Lâmpadas

Custo de 
Mercado, 

Aproximado, 
em Reais, no 
momento da 
comparação

Duração 
Média, 

Aproximada 
em número 
de horas de 
utilização

Consumo 
Médio
Mensal
(kWh)

para 6 Horas 
diárias de 
utilização

Gasto 
Mensal 

Aproximado 
com a conta 
de energia 
(Em Reais)

Lâmpada 
Incandescente

(Alta 
Qualidade)

75 Watts R$ 2,00 750 horas 13,5 R$ 5,08

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 1

15 Watts R$ 8,00 1.000 horas 2,7 R$ 1,01

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 2

15 Watts R$ 12,00 3.000 horas 2,7 R$ 1,01

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 3

(Alta 
Qualidade)

15 Watts R$ 18,00 8.000 horas 2,7 R$ 1,01

Os dados apresentados nesta tabela foram fornecidos por fabricantes de lâmpadas, através da Internet, com 
exceção da lâmpada fluorescente  compacta 1,  que teve um tempo de duração minimizado,  prevendo uma hipótese 
extremamente  ruim  de  desempenho  para  a  mesma,  que  poderia  ser  provocada,  por  exemplo,  por  ligamentos  e 
desligamentos  constantes.  Na  prática  existem  lâmpadas  fluorescentes  compactas,  das  marcas  mais  humildes, 
ultrapassando facilmente 2.000 horas de utilização. Também existem notícias sobre preços menores do que os preços 
apresentados nesta comparação, para as lâmpadas fluorescentes compactas. Os dados referentes a consumo, por sua 
vez, foram considerados iguais para todas as três lâmpadas fluorescentes compactas, pois são muito confiáveis, ou seja, 
compatíveis com os dados anunciados pelos fabricantes.

Tabela  3:  Comparação  de  preços,  consumo  e  duração  entre  lâmpadas  incandescentes  e 
fluorescentes compactas.

O valor aqui considerado para kWh consumido foi, mais uma vez, o de R$ 
0,37640  (Trinta  e  sete  centavos  de  Real,  seiscentos  e  quarenta  milésimos), 
equivalente ao cobrado por kWh fora da tarifa social.  

Acompanhe a seguir, os cálculos e as comparações de custos e benefícios, 
para os três casos de lâmpadas fluorescentes compactas, de preços e qualidades 
diferentes:
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Caso  1:  A  lâmpada  fluorescente  compacta  dura  apenas  1.000 
horas

A  primeira  vista,  comparando-se  apenas  os  preços  das  três  lâmpadas 
fluorescentes  compactas  com  o  preço  da  lâmpada  incandescente,  podemos 
chegar  à  conclusão  imediata  de  que  existe  uma  desvantagem  econômica  na 
substituição desta última, pois, uma lâmpada fluorescente compacta pode custar 
entre  três  a  nove vezes o que custa  uma lâmpada incandescente;  entretanto, 
estes dados quando são considerados em conjunto com a duração das lâmpadas 
e a com seu consumo, levam à outra conclusão bastante diferente.

Para o caso da primeira lâmpada fluorescente compacta comparada, que 
tem custo  de  R$  8,00,  foi  considerada  uma  duração  extremamente  curta,  de 
apenas  1.000  horas  de  utilização,  prevendo  uma  hipótese  incomum  de 
desempenho desfavorável. Em 1.000 horas de utilização, o custo de manutenção 
desta lâmpada é de R$ 8,00 (exatamente seu preço), ao passo que, no mesmo 
período de 1.000 horas, teríamos, aproximadamente, um gasto de R$ 2,66 em 
manutenção de lâmpadas incandescentes (cada lâmpada incandescente dura 750 
horas, em média). O gasto para a manutenção da lâmpada fluorescente compacta 
fica,  neste caso, em torno de três vezes o valor gasto com a manutenção da 
lâmpada  incandescente  substituída,  ou  seja,  200%  maior.  Agora,  calculada  a 
economia  da  lâmpada fluorescente  compacta,  neste  mesmo período  de 1.000 
horas, temos que ela gastaria, em consumo elétrico, 15kWh, equivalentes a R$ 
5,08, enquanto que as mesmas 1.000 horas de iluminação, com a utilização de 
lâmpadas incandescentes de brilho equivalente custariam, em consumo elétrico, 
75kWh e  em dinheiro,  R$  28,23;  neste  caso,  a  economia  de  energia  elétrica 
propiciada pela substituição seria de R$ 22,58 (60 kWh), que subtraída do valor de 
R$ 5,34 adicionais (em relação ao custo das lâmpadas incandescentes) investidos 
na  compra  da  lâmpada  fluorescente  compacta,  daria  como  resultado  o  lucro 
líquido de R$ 17,24, que sobra, em dinheiro, além amortização do investimento 
adicional feito na compra da lâmpada fluorescente, considerado todo o período de 
duração da mesma. 

Uma lâmpada incandescente de 75 Watts de potência gasta, considerada a 
utilização  bastante  comum de  6  horas  de  utilização  diária,  13,5kWh mensais, 
enquanto a lâmpada fluorescente compacta de 15 Watts, equivalente em emissão 
de  luz,  gasta  apenas  2,7kWh.  A  economia  mensal  proporcionada,  para  esta 
utilização  seria  de  10,8kWh,  que  corresponderia,  em  dinheiro,  a  R$  4,06. 
Dividindo-se a economia líquida total em dinheiro gerada, que é R$ 17,24, por 
todo o período de duração da lâmpada fluorescente compacta, que corresponde a 
cinco meses e 16 dias de duração (1000 horas),  temos uma economia líquida 
mensal de R$ 3,13, que poderia ser chamada de “lucro”.

Estes números deixam claro que, mesmo na pior das hipóteses, que seria 
uma duração muito curta de uma lâmpada fluorescente compacta de marca mais 
humilde, ainda existiria uma grande vantagem econômica na opção pelo uso da 
mesma.

A  amortização  do  investimento  adicional  feito  na  compra  da  lâmpada 
fluorescente compacta, tipicamente usada por 6 horas diárias, dá-se em apenas 1 
mês e 21 dias de utilização; considerada a pior das possibilidades.
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Caso 2: A lâmpada fluorescente compacta dura 3.000 horas

Para  o  caso  da  lâmpada  fluorescente  compacta  durar  3.000  horas  de 
iluminação, o custo de sua manutenção seria de R$ 12,00 (seu próprio custo), 
enquanto  que  para  cobrir  o  mesmo  período  com a  aquisição  de  4  lâmpadas 
incandescentes seriam gastos R$ 8,00. 

O gasto para a manutenção, em função destes números é, neste caso, 50% 
maior  para  a  lâmpada  fluorescente  compacta,  em  relação  às  4  lâmpadas 
incandescentes  necessárias  para  cobrir  o  mesmo  período  de  utilização; 
entretanto, entram em jogo os dados de consumo elétrico, a situação econômica 
reverte-se,  mais  uma  vez,  sendo  claramente  favorável  à  adoção  da  lâmpada 
fluorescente compacta.  Considerando,  novamente,  uma utilização de apenas 6 
horas diárias, temos que a lâmpada fluorescente compacta de 15 Watts usada 
neste exemplo, economiza, em relação à lâmpada incandescente de 75 Watts, 
também R$ 4,06 mensais (10,8kWh), amortizando o investimento adicional feito 
em sua  compra  em apenas  1  mês  de  utilização.  Sendo  a  durabilidade  desta 
lâmpada de 3.000 horas, então, temos uma duração total, de 16 meses para a 
mesma; o lucro bruto obtido com economia elétrica, em todo o período de duração 
da lâmpada, neste caso, seria de 180kWh, que corresponde a R$ 67,75. Quando 
subtraímos do total economizado em dinheiro, o gasto adicional com a compra da 
lâmpada fluorescente, temos como resultado a economia líquida de R$ 63,75, que 
representa um lucro mensal de R$ 3,98, descontado o investimento adicional feito 
em sua compra.
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Caso 3: A lâmpada fluorescente compacta dura 8.000 horas

Agora, considerando o caso de uma lâmpada fluorescente compacta de alta 
qualidade, que apresenta maior durabilidade do que as lâmpadas dos exemplos 
anteriores e que também tem um preço maior, temos que, para cobrir 8.000 horas 
de utilização seriam gastos R$ 18,00 com a aquisição da lâmpada fluorescente 
compacta e que, para cobrir  o mesmo período com lâmpadas incandescentes, 
teríamos que gastar, aproximadamente, R$ 20,00 (seriam necessárias agora 10,6 
lâmpadas incandescentes para cobrir  8.000 horas).  Nesta situação, existe uma 
vantagem adicional e imediata, apesar da lâmpada fluorescente compacta custar 
mais  caro  do  que  as  lâmpadas  dos  exemplos  anteriores:  agora,  a  lâmpada 
fluorescente  compacta,  em função  da  sua  durabilidade,  acaba  saindo  por  um 
custo  menor  de  manutenção  do  que  o  custo  das  lâmpadas  incandescentes 
necessárias para a cobertura de um período igual de iluminação, mesmo sendo 
mais  cara.  O custo  de  aquisição da lâmpada fluorescente compacta  fica  10% 
menor em relação ao custos das lâmpadas incandescentes.

As  vantagens  econômicas  da  substituição  aparecem com clareza  ainda 
maior quando são adicionados ao cálculo os dados sobre economia de energia 
elétrica,  que  também  foram  considerados  nos  exemplos  anteriores:  neste 
exemplo,  também  sobram  R$  4,06  mensais  na  conta  de  luz,  que  são 
economizados pela lâmpada fluorescente compacta, somando, em um total de 44 
meses de duração, com 6 horas diárias de iluminação, o montante de 120 kWh, 
equilvalentes a R$ 178,64 economizados. Este também é o valor aproximado da 
economia  líquida  com  a  compra  da  lâmpada  fluorescente,  pois  o  custo  de 
manutenção  da  mesma  chega  a  ficar  abaixo  do  custo  de  manutenção  das 
lâmpadas incandescentes. Isto equivale à economia ou lucro líquido aproximado 
de R$  4,06  mensais,  com a  substituição.  Neste  caso,  como visto,  não  existe 
investimento adicional para a compra da lâmpada fluorescente, considerada a sua 
durabilidade.

Em  vista  destas  evidências  fica  fácil  concluir  que  realmente  existem 
grandes  vantagens  econômicas  da  opção  pelas  lâmpadas  fluorescentes 
compactas,  devendo-se  ainda  considerar,  no  exame  da  possibilidade  de 
substituição de lâmpadas incandescentes, os benefícios de qualidade superior de 
iluminação que as fluorescentes compactas oferecem.

Após a análise dos 3 casos expostos, a tabela comparativa de economia 
monetária proporcionada e de tempo de amortização do investimento adicional 
feito fica como mostrada a seguir:
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Lâmpadas de 
brilhos 

equivalentes

Potência das 
lâmpadas

Custo de 
mercado, 

aproximado, 
em Reais, no 
momento da 
comparação

Duração 
média, 

aproximada, 
em número 
de horas de 
utilização

Economia 
líquida 

distribuída, 
por mês, em 

todos os 
meses de 
utilização,

(Descontado 
o adicional 
investido)

Tempo 
necessário 

para a 
amortizar o 

dinheiro
investido

Tempo de 
duração em 
meses, com 
base em 6 

horas diárias 
de utilização

Lâmpada 
Incandescente

(Alta 
Qualidade)

75 Watts R$ 2,00 750 horas
Substituída

por 
fluorescente

Substituída 
por 

fluorescente

4 meses e 
4 dias

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 1

15 Watts R$ 8,00 1.000 horas R$ 3,13
2 meses e 21 

dias
5 meses e 

16 dias

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 2

15 Watts R$ 12,00 3.000 horas R$ 3,98
4 meses e

3 dias
16 meses e

19 dias

Lâmpada 
Fluorescente 
Compacta 3

(Alta 
Qualidade)

15 Watts R$ 18,00 8.000 horas R$ 4,06

A lâmpada 
fluorescente 
custa menos 
por causa de 
sua duração

44 meses e 
13 dias

Tabela 4: Comparação de economia entre lâmpadas fluorescentes compactas e tempo de 
amortização do investimento feito na substituição de lâmpadas.

Depois da análise destes números fica claro que a lâmpada de custo mais 
alto é  a que,  na verdade,  traz maiores benefícios econômicos,  desfazendo as 
primeiras impressões que naturalmente ocorrem de que lâmpadas mais baratas 
representam maior vantagem econômica.
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4.2.1 – Lâmpadas Fluorescentes Tubulares

Para o caso das lâmpadas fluorescentes tubulares, a situação econômica 
favorável  à  escolha  das  mesmas,  em relação  às  lâmpadas  incandescentes,  é 
ainda maior,  pois,  descontados os custos adicionais  iniciais  com a compra de 
reatores  para  ativação  das  mesmas,  os  custos  de  manutenção  serão  ainda 
menores  do  que  o  de  qualquer  modelo  de  lâmpada  fluorescente  compacta, 
apresentando a mesma economia de energia elétrica já descrita aliada a uma 
melhor distribuição da iluminação, devida ao seu maior comprimento.  

O preço de uma lâmpada tubular é bem menor do que o preço de uma 
lâmpada fluorescente compacta, pois a mesma não carrega o reator de ativação 
embutido, custando entre R$ 4,00 a R$ 6,00 uma lâmpada fluorescente tubular de 
1 metro, de boa marca, com potência de 20 a 40 Watts.

Uma  lâmpada  fluorescente  tubular  atinge,  segundo  os  seus  próprios 
fabricantes, 20.000 horas de duração, correspondendo à substituição de mais de 
26 lâmpadas incandescentes, no mesmo período. Esta marca pode ser traduzida, 
para  efeito  de  comparação,  em 4  anos  e  meio  de  utilização,  com iluminação 
durante 12 horas diárias (aqui, considerado um estabelecimento comercial).

4.3  -  Ressalvas  importantes  relacionadas  à  substituição  de  lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes

Cuidados para a maior duração das lâmpadas: as lâmpadas fluorescentes são 
mais sensíveis a desligamentos e reativações constantes do que as lâmpadas 
incandescentes;  por  causa  disto,  é  importante  um certo  cuidado por  parte  do 
usuário  a  fim  de  não  proceder  a  constantes  acionamentos  dos  interruptores 
durante o seu período de utilização, evitando assim, que haja a redução de sua 
vida útil. A mesma observação também vale para as lâmpadas incandescentes, 
porém estas são muito menos sensíveis a acionamentos constantes do que as 
lâmpadas fluorescentes.

Necessidade de ligar  e  desligar  constantes: Em aplicações onde realmente 
haja  a  necessidade  de  ligar  e  desligar  constantemente  a  iluminação,  é 
interessante optar pelo uso de lâmpadas incandescentes. Ex: Lâmpada que pisca 
para indicar entrada de veículos em um prédio.

Necessidade de uso de uma lâmpada para aquecimento: Em alguns casos, o 
que se deseja é a geração de calor  associada à iluminação de um ambiente; 
nestes casos deve-se optar por uma lâmpada incandescente.  Ex: Uma estufa 
para plantas.
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4.4 - Considerações importantes sobre riscos à saúde e ao meio 
ambiente oferecidos pelas lâmpadas

Todas  as  lâmpadas  representam  um  problema  ambiental,  por  serem 
constituídas de materiais não biodegradáveis: no caso do descarte de lâmpadas 
incandescentes, o cuidado a ser tomado seria o encaminhamento das mesmas à 
coleta seletiva de vidros, possibilitando a sua reciclagem, evitando acidentes com 
catadores  de  lixo  e  com  os  profissionais  de  limpeza  pública.  As  lâmpadas 
fluorescentes, por sua vez, representam um problema ambiental, em seu descarte, 
muito mais sério do que é o problema com as lâmpadas incandescentes, pois as 
mesmas são constituídas por materiais altamente contaminantes para o ambiente 
e para o organismo humano, com destaque especial para o mercúrio, que é um 
metal líquido altamente tóxico. A lâmpada fluorescente compacta mais comum tem 
em seu tubo principal de vidro cerca de 25 miligramas de mercúrio, vaporizado em 
uma atmosfera de gás argônio, a baixa pressão. Nas paredes do tubo de vidro 
existe um revestimento em forma de pó, constituído de vários elementos, que são 
responsáveis pela conversão da luz ultravioleta produzida pela excitação elétrica 
do vapor de mercúrio, em luz visível branca, usada para a iluminação. Em sua 
utilização,  este  tipo  de  lâmpada  não  representa  qualquer  risco  a  saúde,  mas 
quando quebrada, libera o vapor de mercúrio para o ambiente e este, uma vez 
inalado, entra na circulação sanguínea, produzindo graves danos ao organismo. O 
mercúrio  difunde-se  por  todos  os  tecidos  do  corpo  humano,  atravessando 
também, com facilidade, as membranas celulares, provocando danos no interior 
das  células;  no  sistema  nervoso  central,  o  mercúrio  pode  causar  déficit  de 
coordenação motora e até mesmo, em casos de acúmulo de mercúrio através de 
contaminações  sucessivas,  problemas  mentais,  passando,  antes  disto,  por 
problemas de concentração, insônia e fadiga. O grupo de pessoas que mais se 
expõe a este risco são os catadores de lixo e os garis, que podem respirar o 
mercúrio liberado, no caso do rompimento de lâmpadas. O simples despejo de 
lâmpadas  fluorescentes,  compactas  ou  tubulares,  diretamente  em  aterros 
sanitários, libera o mercúrio contido nas mesmas para o ambiente e este, por sua 
vez, se infiltra nos lençóis d`água, de onde poderá chegar até o consumo humano. 

A  reciclagem  dos  materiais  usados  na  confecção  de  lâmpadas 
fluorescentes,  bem  como  a  sua  coleta  seletiva  obrigatória  por  parte  dos 
fabricantes, poderia ser uma solução bastante razoável a ser paga de maneira 
bastante justa, por todos os consumidores, através de uma pequena taxa adicional 
ao custo das lâmpadas, a exemplo do que acontece com as baterias de telefones 
celulares, que hoje são quase que totalmente recicladas e deixam de ir para os 
aterros sanitários, onde contaminariam o ambiente.  

Independentemente da existência ou não de coleta seletiva deste tipo de 
material no local de sua utilização, fica a sugestão de que o leitor, após a queima 
de  uma  lâmpada  fluorescente,  condicione  a  mesma  novamente  em  sua 
embalagem original ou em outra qualquer que ofereça segurança para o material, 
armazenando-a até que seja possível seu repasse ao organismo local ou de outra 
localidade, que encaminhe a lâmpada para a devida reciclagem; assim, uma vez 
que todos se beneficiam da economia produzida pelas lâmpadas fluorescentes, é 
também recomendável  e  conveniente que todos zelem, em contrapartida,  pela 
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conservação ambiental, lembrando que estão fazendo isto pela sua própria saúde 
e pelo próximo. Outra medida sugerida, a ser tomada por parte dos fabricantes, 
como precaução, seria a inserção de advertências sobre os riscos de acidentes e 
precauções  para  o  descarte  nas  próprias  embalagens  das  lâmpadas 
fluorescentes,  de  maneira  a  conscientizar  a  população  da  necessidade  de 
cuidados especiais com as lâmpadas queimadas. A concretização destas medidas 
sugeridas, é claro,  depende da pressão da população conscientizada sobre os 
órgãos  públicos  responsáveis  e  sobre  as  empresas  fabricantes,  chamando  a 
atenção para a importância do problema.

A  ressalva  ambiental,  todavia,  não  pode  usada  como  pretexto  para 
depreciação da opção da adoção de lâmpadas fluorescentes como fator para a 
redução de gastos  de  energia  elétrica,  sobretudo em um momento em que a 
energia  se torna  mais  escassa,  apontando claramente  para a necessidade de 
racionalização de seu uso; apenas devemos lembrar que cada cidadão deve ter a 
sua  parcela  de  responsabilidade  com  relação  a  estes  problemas,  tanto  de 
necessidade  de  melhor  uso  da  energia  elétrica,  quanto  da  necessidade  da 
conservação ambiental. Qualquer programa ou sugestão séria de racionalização 
de energia elétrica, em uma empresa ou em uma comunidade, não pode apenas 
se ater a discutir métodos de bom uso da energia elétrica, mas também deve levar 
em consideração e incluir em sua pauta as conseqüências da aplicação destes 
métodos.  
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4.4.1  –  Um  fator  ambiental  a  favor  do  uso  das  lâmpadas 
fluorescentes

A ampliação do consumo de energia elétrica no país leva a construção de 
novas usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Destes três tipos de usinas 
geradoras, a nuclear é a que produz o menor impacto ambiental, pois esta fica 
com seus resíduos radioativos restritos apenas as áreas de depósito dos mesmos. 
Os outros dois tipos de usinas são bem mais destrutivos ao meio ambiente: as 
usinas termoelétricas lançam os resíduos da queima dos combustíveis usados na 
geração na atmosfera, contribuindo para a degradação da qualidade de vida das 
populações vizinhas e globalmente com o efeito estufa, enquanto que as usinas 
hidrelétricas alagam imensas áreas, destruindo florestas e a fauna aquática em 
muitos lugares onde o ambiente, que originalmente encontrava-se em equilíbrio, é 
alterado.  As  atitudes  para  economia  de  energia  elétrica,  através  do  uso  de 
lâmpadas  fluorescentes  e  outros  meios  de  economia  também  se  convertem, 
indiretamente, em ações de preservação ecológica, quando olhadas pelo prisma 
das suas conseqüências, pois, todas as atitudes que levem ao uso racional de 
energia também levarão ao uso dos recursos naturais sem desperdícios, ou seja, 
sem destruição inútil. A preservação ambiental deve contar com a participação de 
todos,  começando  dentro  da  própria  casa  das  pessoas.  O  uso  de  lâmpadas 
econômicas e a tomada de cuidados no descarte de seus resíduos contaminantes 
são atitudes a serem tomadas pela coletividade.

A preservação ambiental através das atitudes de racionalização do uso da 
energia elétrica não é, de nenhuma maneira, fruto de um pensamento exagerado, 
pois o real exagero, que deve ser considerado, é o fato constatado de que até a 
pouco  tempo  atrás  o  Brasil  perdia,  em  desperdícios  de  energia  elétrica,  o 
equivalente à potência elétrica gerada por sua maior usina, a usina binacional de 
Itaipu, que promoveu grandes alterações ambientais.

4.4.2 - Providências a serem tomadas em caso de acidentes com 
lâmpadas fluorescentes

Em caso de quebra acidental de uma lâmpada fluorescente, é altamente 
recomendável  que  sejam  abertas  todas  as  portas  e  janelas  disponíveis  no 
ambiente  e  que  as  pessoas  presentes  retirem-se,  imediatamente,  aguardando 
sugeridos 10 minutos ou mais,  para que haja tempo da ventilação,  natural  ou 
forçada  por  um  ventilador,  remover  todo  o  vapor  de  mercúrio  liberado  no  ar 
ambiente  pela  lâmpada.  Passado  este  tempo,  os  detritos  sólidos  devem  ser 
recolhidos, com o cuidado de não haver contato manual com os mesmos, pois os 
resíduos contaminantes podem penetrar na circulação sanguínea através da pele. 
Os restos da lâmpada quebrada devem ser acondicionados em um saco plástico 
para que seja contida a liberação gasosa do mercúrio que pode continuar durante 
dias.  Todo  o  material  recolhido  deve  ser  guardado  em  local  isolado  e 
posteriormente encaminhado à coleta seletiva de lixo.

Em  caso  de  acidentes,  especialmente  envolvendo  crianças,  porventura 
entrando  em  contato  com  os  elementos  internos  da lâmpada,  com  ou  sem 
ferimentos, deve-se banhar imediatamente a vítima em chuveiro, de maneira a 
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eliminar totalmente os resíduos de contaminação do corpo; caso haja ferimentos 
graves, caso sejam atingidos os olhos, outros órgãos sensíveis ou ainda caso haja 
aparecimento  posterior  de  quaisquer  sintomas  que  requeiram  atenção,  como 
alergias ou inflamações, especialmente nos olhos, a vítima do acidente deverá ser 
levada a um médico.
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5  –     MEDIDAS  DE  RACIONALIZAÇÃO  QUE  PODEM  SER   
ADOTADAS  COM  RELAÇÃO  A  CHUVEIROS,  DUCHAS  E 
TORNEIRAS ELÉTRICAS

Os  chuveiros,  duchas  e  torneiras  elétricas  fazem  parte  do  grupo  dos 
aparelhos de maior consumo de energia elétrica, porque empregam resistências 
de  fio  que  produzem  grandes  quantidades  de  calor  as  custas  de  correntes 
elétricas  de  intensidade  elevada.  Estes  aparelhos,  apesar  de  seu  elevado 
consumo,  conseguem  aplicar  quase  100%  da  energia  elétrica  consumida 
diretamente no aquecimento d’água. O ótimo desempenho elétrico dos chuveiros 
e duchas não deixa margem para economia com eliminação de perdas elétricas; 
porém, a despeito deste fato, a economia de energia com estes aquecedores pode 
ser conseguida de três outras maneiras:

a)  através  do  possível  redimensionamento  dos  aparelhos  e  eliminação  de 
capacidade excessiva, que passa por uma reavaliação das necessidades de uso; 
b) através da substituição parcial da energia elétrica pela energia solar;
c) através da substituição total da energia elétrica pela energia do aquecimento a 
gás.

Algumas sugestões baseadas nos itens citados são ora apresentadas para 
otimizar o uso da energia elétrica gasta em aquecimento d’água: estas medidas de 
racionalização  podem ser  escolhidas  de  acordo  com a  conveniência  de  cada 
situação.

A  primeira  observação  a  ser  feita  é  referente  à  escolha  do  modelo  do 
chuveiro a ser utilizado que, além do critério do gosto,  também pode ser feita 
baseada em um critério de redução do consumo energia elétrica: a escolha da 
capacidade de volume d’água a ser aquecida pelo chuveiro.

Um chuveiro ou ducha elétricos operam baseados em conversão de energia 
elétrica em calor, através de resistências elétricas; a potência elétrica absorvida da 
rede  dissipa-se  na  água  em  vazão,  através  de  contato  físico  desta  com  a 
resistência do chuveiro, quando de sua passagem pelo interior da mesma. Quanto 
maior é a vazão d’água, maior será a quantidade de energia dissipada em forma 
de calor necessária para a manutenção de uma determinada temperatura d’água 
e,  conseqüentemente,  maior  será  o  consumo  elétrico  para  sustentar  esta 
dissipação; por isso, potência elétrica consumida e vazão d’água, em litros por 
segundo, estão relacionadas de maneira direta, ficando isto claro quando se quer 
manter  uma  determinada  temperatura  para  a  água.  Devido  à  relação  de 
dependência  entre  potência  elétrica  consumida  e  vazão,  somente  se  torna 
possível reduzir o consumo elétrico quando se renuncia a uma certa quantidade 
de vazão d’água para o banho.  É exatamente isto que acontece nos modelos 
“econômicos”  de  duchas  e  chuveiros,  que apresentam potências  de  consumo 
menores. A temperatura d’água propiciada por estes modelos não é menor, mas 
somente a vazão. Quem estiver disposto a fazer economia admitindo uma vazão 
menor para a água do banho pode, portanto, escolher um dos muitos modelos de 
duchas e chuveiros econômicos disponíveis no mercado. Chuveiros e duchas de 
grande  potência  significam,  devido  ao  princípio  descrito,  ao  mesmo  tempo, 
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maiores  consumos  hídrico  e  elétrico,  valendo  o  inverso  para  os  modelos 
econômicos.

Para exemplificar a situação, consideremos uma utilização diária de 1 hora 
para um chuveiro de 4.400 Watts de potência: durante 1 mês o consumo total de 
energia  elétrica  será  de  132kWh;  agora,  considerando  o  mesmo  tempo  de 
utilização para uma ducha econômica, de menor capacidade de vazão d’água, 
com  3.700  Watts  de  potência  consumida,  temos  que  o  consumo  mensal  de 
energia  elétrica  corresponde  a  111kWh.  A  diferença economizada,  de  22kWh, 
representaria R$ 8,28 a menos na conta de energia elétrica. 

A menor vazão d’água deve ser colocada na balança, pois existem pessoas 
que  não  abririam  mão  de  um  banho  com  grande  volume  d’água,  que  estas 
consideram como mais confortável. 

Uma outra observação importante deve ser feita quanto a este método de 
economia:  apesar  de  modelos  mais  potentes  de  duchas  e  chuveiros  serem 
projetados  para  suportar  maiores  vazões  d’água,  não  funciona  neste  caso,  o 
raciocínio inverso de que uma menor abertura do registro d’água provocaria, em 
qualquer chuveiro ou ducha, um menor consumo de energia elétrica, em função 
da menor vazão; este procedimento, além de inútil para que se tenha economia, 
coloca  em  risco  a  instalação  elétrica  da  casa,  o  aparelho  e  a  segurança  do 
usuário.  A  única  forma  de  economia  elétrica  possível  neste  caso  passa 
necessariamente pela troca do aparelho por um modelo de capacidade, em Watts, 
menor (projetado para uma menor vazão).

Existem alguns modelos de chuveiros e duchas (figura 6) que oferecem até 
4 opções de regulagem de temperatura: a existência de maior número de opções 
para a regulagem da temperatura também permite o ajuste da potência consumida 
de  maneira  a  utilizar  energia  sem  ultrapassar  demais  o  ponto  mínimo  de 
aquecimento necessário a um banho confortável, significando isto, economia, já 
que o registro d’água não precisa ser aberto a níveis elevados de vazão, para que 
haja o ajuste da temperatura, como acontece nos modelos com poucas opções de 
regulagem. 

Figura 6: Ducha simples com regulagem de potência em 4 posições.

Além das opções de economia descritas, existe ainda a possibilidade da 
adoção de uma ducha elétrica com reostato de controle de temperatura (ajuste 
contínuo, através de botão giratório), como a mostrada na figura 7. Este tipo de 
ducha apresenta uma vantagem adicional aos modelos comuns: admite o controle 
da temperatura em uma escala  contínua,  paralelamente ao  controle  de  vazão 
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d’água.  Este  “ajuste  fino”  da  temperatura,  permite  usar  a  energia  elétrica 
exatamente  na  medida  da  necessidade  de  um  banho  confortável,  com  a 
conseqüente economia.

Figura 7: Um modelo de ducha com “ajuste fino” de temperatura.

O mesmo princípio de economia descrito, relativo à regulagem precisa da 
temperatura, também vale para torneiras elétricas.
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5.1 – Aquecedores d’água solares

Os aquecedores  d’água  solares,  ou  simplesmente  aquecedores  solares, 
são uma eficiente forma de diminuir o emprego da energia elétrica no aquecimento 
d’água,  através  da  sua  substituição  parcial  pela  energia  solar:  o  uso  de  um 
sistema de aquecimento solar d’água, que pode substituir, em média anual, 50% 
do consumo elétrico do chuveiro ou ducha, segundo uma estimativa conservadora 
e  simplificada.  Este  índice  de  economia  pode  ser  ainda  muito  melhorado, 
dependendo das características do aquecedor solar utilizado.

Um sistema de aquecimento d’água solar pode ser usado em dias frios, 
mas com insolação, e também pode ser usado em dias quentes, sem insolação 
direta, mas com calor ambiente suficiente para o aquecimento d’água. Em quase 
todas as regiões do Brasil, um aquecedor solar pode ser utilizado praticamente 
durante  todo  o  ano,  promovendo  uma  grande  economia  de  energia  elétrica. 
Atualmente existem alguns tipos de aquecedores solares de fácil instalação que 
são capazes de levar a temperatura da água a níveis bastante confortáveis, sem a 
necessidade de complementação do aquecimento com energia elétrica, mesmo 
em dias nublados. 

Os  aquecedores  solares,  devem  ser  instalados  juntamente  com  uma 
pequena mudança na configuração da rede de água da casa que deve prever a 
existência de dois registros de alimentação d’água para o chuveiro ou ducha: um, 
para água fria, e outro, para água aquecida pelo aquecedor solar, de maneira que 
seja possível a regulagem da temperatura da água através da abertura combinada 
dos  dois  registros,  misturando  água  de  diferentes  temperaturas.  Este  sistema 
permite  que  haja  controle  sobre  a  temperatura  d’água  para  dias  com  grande 
insolação, nos quais a água provinda do aquecedor solar precisa ser misturada à 
água  fria  para  que  a  mesma  atinja  uma  temperatura  suportável.  Para  o 
aquecimento d’água em dias em que não é possível o uso exclusivo da energia 
solar, por falta de temperatura ambiente ou de insolação, existe um sistema de 
aquecimento auxiliar elétrico acoplado ao reservatório de água quente (boiler), que 
entra em ação segundo uma programação, completando o aquecimento d’água 
até o nível de temperatura desejado. Este sistema elétrico auxiliar, por norma de 
fabricação  brasileira  (ABNT),  é  parte  integrante  e  indissociável  de  qualquer 
sistema de aquecimento solar comercial.

5.1.1 – Funcionamento de um sistema de aquecimento solar:

O funcionamento de um sistema de aquecimento solar d’água é bastante 
simples:  a  água a  ser  aquecida  é  condicionada em um reservatório  com boa 
isolação térmica (boiler), de maneira a evitar perdas de temperatura, e a partir daí, 
levada até um coletor solar,  onde circula por um conjunto de finas lâminas de 
metal ou plástico, expostas ao calor ambiente e a luz do sol. O coletor solar é 
instalado em cima do telhado da casa e a água aquecida circula por convecção 
natural  (pelo  próprio  aquecimento),  de maneira que sai  do boiler  e  retorna ao 
mesmo.  Este  processo  segue  durante  todo  o  período diurno,  resultando  em 
grande quantidade de água aquecida no final do dia, que permanece quente por 
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muitas horas após o por do sol, devido à isolação térmica do boiler, possibilitando 
assim o uso de água quente até altas horas da noite.

A configuração básica de um sistema deste tipo é mostrada na figura 8:

Figura 8: Diagrama básico de um sistema de aquecimento solar.

Na  ilustração,  a  água  contida  no  reservatório  térmico,  a  ser  aquecida, 
provém rede de abastecimento ou da caixa d’água principal da residência, sendo 
controlada através de um registro que pode ficar em uma altura ao alcance do 
usuário (registro de alimentação). O reservatório térmico (boiler) fornece água a 
entrada do coletor solar (cano roxo, que sai da base do boiler e vai até a base do 
coletor solar). A água é aquecida no interior do coletor solar, que é exposto à luz e 
ao calor e, por convecção, provocada pelo fato de a água aquecida ser mais leve 
do  que  a  água  fria,  esta  sobe,  saindo  pelo  lado  de  cima  do  coletor  solar  e 
retornando ao boiler (pelo cano laranja, que chega ao lado de cima do boiler). Um 
cano,  que  desce  (verticalmente,  em  amarelo)  do  boiler,  abastece  o  sistema 
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hidráulico da residência, tanto para banhos quanto para torneiras de água quente, 
paralelamente a alimentação de água fria. Os excessos de água do boiler, devidos 
ao seu enchimento e também ao aquecimento e dilatação d’água são escoados 
pelo suspiro existente em sua parte superior, enquanto que a mistura de água fria 
a  água  quente  armazenada  é  evitada  pelo  registro  de  alimentação,  que 
permanece fechado após o enchimento do boiler.
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5.1.2 – Sistema de aquecimento solar combinado com ducha com 
reostato de controle de temperatura

Além do que já foi  descrito,  ainda existe a possibilidade da melhoria da 
performance de um sistema de aquecimento solar através da sua combinação 
com  uma  ducha  com  reostato  de  controle  preciso  de  temperatura.  Esta, 
dispensaria  o  sistema  de  aquecimento  auxiliar  do  boiler,  para  completar  o 
aquecimento d’água somente no momento de seu uso e somente na medida do 
necessário. Este sistema teria em relação ao sistema de aquecimento solar com 
aquecedor elétrico auxiliar, três vantagens: 

a) A escolha da temperatura final desejada para a água somente no momento de 
seu uso, permitindo a mudança de valor de temperatura a qualquer momento, já 
que esta não é fixada pela potência da resistência do chuveiro. Assim, para cada 
pessoa a temperatura d’água é facilmente ajustada, de acordo com sua vontade;
b) Este sistema economiza mais energia elétrica que o modelo tradicional, pois, 
completa o aquecimento somente sobre o volume d’água em vazão, evitando o 
armazenamento  de  água  aquecida  por  energia  elétrica,  que  teria  perdas  de 
temperatura ao longo das horas;
c)  O sistema permite  ainda uma maior  comodidade ao usuário,  porque,  neste 
caso, é totalmente eliminada a necessidade de programação ou de acionamentos 
do aquecedor do boiler.

A figura 9 apresenta o diagrama de um sistema combinado de aquecimento 
solar e ducha com ajuste fino de temperatura:
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Figura 9: Um sistema de aquecimento d’água que, com o emprego da energia solar combinada a 
energia elétrica, através de uma ducha com temperatura controlável, reduz ao máximo possível o 
uso de energia elétrica. Neste sistema o aquecedor elétrico auxiliar do boiler é desativado.

Para este tipo de configuração do sistema de aquecimento d’água também 
existem  “dimmers”  de  controle  de  alta  potência  elétrica  (até  8.000W)  para 
adaptação a modelos comuns de duchas e chuveiros, transformando estes últimos 
em equivalentes a duchas com reostato de controle de temperatura, apresentando 
o mesmo resultado de rendimento elétrico que as mesmas.

As torneiras elétricas, desde que disponham do mesmo sistema de ajuste 
fino de temperatura, também poderão ser utilizadas em combinação com sistemas 
de aquecimento solar, não podendo ser esquecido que, neste caso, também será 
necessária a presença da instalação paralela de água fria, como acontece no caso 
das duchas e dos chuveiros.



46

Além  da  economia  elétrica  que  a  implantação  de  um  sistema  de 
aquecimento solar permite, ainda existe um fato relevante a ser lembrado, que é a 
grande  contribuição  que  a  substituição  de  energia  elétrica  pela  energia  solar 
representa,  a  nível  nacional,  para  a  redução do consumo de energia  elétrica, 
especialmente no horário de pico de demanda, que no Brasil tem sido considerado 
como “crítico” nos últimos anos.

Para terminar o raciocínio sobre a implementação de medidas de economia 
de energia com aquecimento d’água, são apresentados cada item apresentado 
sobre este tópico, seguindo a ordem de nível consumo elétrico, do maior consumo 
para o menor:

1 - Chuveiro comum elétrico de alta vazão
2 - Chuveiro comum elétrico de baixa vazão
3 - Ducha ou chuveiro com ajuste fino de temperatura
4 - Aquecedor solar com aquecedor elétrico auxiliar
5 - Aquecedor solar acoplado a ducha com reostato de controle
6 - Ducha com aquecedor a gás

No caso do aquecedor  a  gás deve-se levar  em consideração que este, 
apesar  de  eliminar  totalmente  o  uso da energia  elétrica  para  aquecimento  do 
banho, cria um novo gasto referente à conta de gás, que deve ser examinado 
segundo a conveniência de cada caso.

A substituição da energia elétrica gasta com aquecimento d’água pela fonte 
solar é algo tão importante, por pesar significativamente no balanço energético de 
um país, que tem seu uso amplamente difundido na Europa, Estados Unidos e 
Japão, sendo em muitos casos, patrocinada pelos governos, chegando a ser, em 
Israel, obrigatório o seu uso, devido à escassez de energia.

Segundo  dados  citados  pelo  maior  fabricante  de  aquecedores  solares 
comerciais do Brasil, a “Soletrol®”, no Brasil, o aquecimento d’água com chuveiros 
representava, em números de 2002, em torno de 7% do consumo nacional de 
energia  elétrica,  sendo  o  Brasil  um dos  poucos  países  do  mundo  que  tem o 
emprego exclusivo de energia  elétrica como padrão para aquecimento d’água. 
Para cada metro quadrado de coletores solares instalados, o Brasil  deixaria de 
inundar  56  metros  quadrados  de  terras  férteis,  com  a  construção  de  usinas 
hidrelétricas.

Os  aquecedores  solares  são  aparatos  de  extrema  durabilidade  e  um 
modelo comercial dura normalmente 20 anos, por não apresentar peças móveis 
ou itens que sofram degradação acelerada.

Para  quem também quer  economizar  no  momento  da  aquisição de  um 
aquecedor solar existe, no Brasil, uma Organização Não Governamental (ONG) 
que divulga um interessante projeto chamado “Sunpower®” que tem por objetivo 
popularizar  informações  técnicas  sobre  aproveitamento  da  energia  solar  para 
aquecimento d’água.  
O projeto oferece tecnologia, através de um completo manual para a confecção 
caseira  de  um  eficiente  sistema  de  aquecimento  solar  de  baixíssimo  custo 
(aproximadamente 1/10 do valor de um modelo comercial equivalente), levando às 
pessoas de menor poder aquisitivo a possibilidade de participar dos benefícios do 
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uso da energia  solar.   O aparelho,  além de custar  muito  pouco,  tem duração 
prevista para até 10 anos de uso e é montado com materiais de fácil obtenção em 
lojas de materiais para construção.

A instituição que mantém o projeto “Sunpower®” é a “Sociedade do Sol” e o 
aquecedor solar desenvolvido pela mesma é denominado “ASBC” – Aquecedor 
Solar de Baixo Custo – que tem toda a sua tecnologia de produção patenteada, 
mas  disponibilizada  gratuitamente  na  Internet,  bastando  que  os  interessados 
visitem o site  www.sociedadedosol.org.br,  informem-se e copiem o manual  em 
“download”. Para este caso a estimativa de amortização do investimento feito é de 
cerca de 10 meses, para uma casa onde residam apenas 3 pessoas. 

O  investimento  torna-se  cada  vez  mais  vantajoso  quanto  maior  for  o 
número de moradores da residência.

http://www.sociedadedosol.org.br/
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6  –  COMO  EVITAR  O  CONSUMO  EXCESSIVO  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA EM GELADEIRAS E FREEZERS

Os  aparelhos  de  refrigeração,  em  geral,  apresentam  muitos  itens  que 
podem contribuir com o melhor aproveitamento da energia elétrica empregada; 
alguns  destes  já  são  bastante  conhecidos  da  maioria  das  pessoas  e  outros 
provavelmente não. Eles são listados a seguir.

Distância entre o aparelho e a parede: a manutenção de uma distância mínima 
de 10 centímetros entre a parede e o radiador de calor do aparelho é importante 
para que haja um bom rendimento elétrico do sistema de refrigeração, porque o 
principio de funcionamento da refrigeração está baseado em um circuito fechado 
de circulação de gás refrigerante, onde o gás absorve calor em sua passagem por 
pequenos canos existentes nas paredes do compartimento refrigerado, fazendo 
cair a temperatura das mesmas, depositando posteriormente este calor em um 
radiador  para  que haja  a  sua  dissipação no ambiente  externo.  Devido  a  este 
processo,  existe  uma  relação  direta  entre  capacidade  de  dissipação  térmica 
externa e eficiência do aparelho.

Durante  o  funcionamento  normal,  o  motor  elétrico  do  compressor  de 
refrigeração  é  ativado,  automaticamente,  no  momento  em  que  a  temperatura 
interna do compartimento refrigerado aumenta; este ponto de ativação do motor é 
determinado pela regulagem do termostato (ajuste de temperatura, executado pelo 
usuário).  Quando  o  compressor  começa  a  trabalhar,  imediatamente,  o  gás 
refrigerante passa a circular nas partes internas do aparelho, absorvendo calor e 
fazendo a temperatura interna cair. Quando a temperatura no interior do aparelho 
cai até um certo nível, o termostato sente esta queda de temperatura e desliga, 
automaticamente,  o  compressor  de  refrigeração,  que  somente  voltará  a  ser 
ativado quando a temperatura voltar a aumentar em alguns graus. Este processo 
leva o aparelho a ter períodos intercalados de paralisação e de funcionamento de 
seu compressor, que variam em sua duração em função de vários fatores, como 
temperatura  ambiente,  quantidade  de  calor  dissipada  pelo  radiador  de  calor, 
quantidade  de  materiais  a  serem  refrigerados,  perfeito  funcionamento  do 
compressor,  vedação  do  circuito  de  gás  refrigerante  e  ainda,  em  função  da 
qualidade da vedação e da isolação térmica do compartimento refrigerado.

O aquecimento do ar  ambiente externo pelo radiador  de calor  cria  uma 
corrente de convecção de ar que sobe das proximidades do radiador até o teto, ao 
mesmo tempo em que uma nova massa de ar frio toma o seu lugar. O ar frio que 
passa a envolver o radiador aquece-se mais uma vez e o processo se repete, 
carregando o calor para longe do radiador e permitindo o resfriamento contínuo 
deste, que fica livre para receber mais calor das partes internas do aparelho e 
para lançá-lo para o ambiente externo, como é ilustrado na figura 10:
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Figura 10: Maneira correta de posicionar uma geladeira, em relação a uma parede, para dar 
passagem ao fluxo de ar quente ascendente.

Quando o aparelho é colocado encostado na parede,  o fluxo de ar que 
circula em contato com o radiador de calor é obstruído, tornando a dissipação de 
calor  deficiente;  isto  leva  a  um  acúmulo  de  calor  no  radiador  e, 
conseqüentemente, a necessidade de um tempo maior para o seu resfriamento, 
que provoca a necessidade de um maior tempo de trabalho do compressor, que, 
por sua vez, passa a consumir energia elétrica por mais tempo (mais Wh), até que 
seja atingida a temperatura para o seu desligamento automático. 

Para que haja então um bom resfriamento do aparelho e seja evitado o 
consumo  inútil  de  energia  elétrica  deve-se  tomar  o  cuidado  de  evitar  que  o 
radiador da geladeira fique muito próximo a parede, ou mesmo encostado nesta:
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Figura 11: Maneira incorreta de posicionar uma geladeira, em relação a uma parede, que provoca 
aquecimento excessivo de seu radiador e área próxima (destacada em amarelo).

Esta  simples  atitude,  além de  diminuir  o  consumo elétrico  do  aparelho, 
aumenta a sua vida útil, em função do menor tempo de ativação e desgaste do 
compressor elétrico que movimenta o gás refrigerante.
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Colocação de objetos para a secagem atrás da geladeira: esta prática, muito 
difundida,  a exemplo da colocação de toalhas para secar sobre o radiador da 
geladeira,  também  impossibilita  a  convecção  do  ar  ao  redor  do  radiador, 
aumentando o consumo de energia elétrica.

Tempo  em  que  a  porta  permanece  aberta:  a  porta  de  um  aparelho  de 
refrigeração  deve  permanecer  aberta  somente  durante  o  tempo  mínimo 
necessário, porque quanto maior o tempo de abertura, maior será a elevação de 
temperatura no interior do aparelho e maior também será o tempo de trabalho 
posterior do motor para que a temperatura volte à normalidade no compartimento 
refrigerado, consumindo mais energia elétrica.

Verificação das borrachas de vedação: as borrachas que fecham os aparelhos 
por atração magnética, quando estão rasgadas, deixam ocorrer troca de ar entre o 
compartimento refrigerado e o ambiente externo, promovendo o aquecimento do 
mesmo;  nestes  casos,  o  motor  do  compressor  de  refrigeração  é  forçado  a 
trabalhar por mais tempo para manter a temperatura baixa no interior do aparelho.

A  ocorrência  de  choques  elétricos:  quando  a  lataria  externa  do  aparelho 
oferece choques elétricos, isto pode ser um sintoma de que o motor elétrico do 
compressor de gás encontra-se em processo de deterioração de seus isolantes 
internos, consumindo por causa disto, energia elétrica a um nível acima do normal, 
como será descrito em detalhes mais à frente, na seção que trata da danificação 
de motores elétricos.

Ajuste do termostato a níveis mais altos:  quando uma geladeira ou freezer 
passa a exigir um ajuste do seu termostato a um nível incomum, maior do que o 
habitualmente utilizado, existe a forte possibilidade de que o seu compressor de 
gás esteja mecanicamente desgastado ou ainda de que exista um vazamento de 
gás refrigerante em algum ponto do circuito. Isto, certamente, aumenta o tempo de 
acionamento  do  motor  e,  conseqüentemente,  o  consumo  de  energia  elétrica. 
Neste  caso  deve-se  consultar  um  técnico  especializado  e  considerar  a 
possibilidade de troca do compressor ou de substituição do aparelho.

Geladeiras antigas em geral:  estas são, em uma grande quantidade de casos, 
consumidoras de energia elétrica a níveis maiores do que o consumo comum de 
um modelo novo, podendo-se considerar como “antigas”, no Brasil, as geladeiras 
fabricadas  antes  de  1995,  ano  a  partir  do  qual  melhores  tecnologias  em 
refrigeração foram introduzidas em seu processo de fabricação: em destaque, o 
uso de espuma de poliuretano (plástico) como isolante térmico mais eficiente do 
que a lã de vidro, comumente usada até então.

A figura 12 mostra, em corte, o posicionamento da isolação térmica de uma 
geladeira,  feita  de  fibra  de  poliuretano,  que  recobre,  internamente,  todas  as 
paredes do aparelho.
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Figura 12: Isolação de fibra de poliuretano (plástica), que isola com muito mais eficiência do que a 
fibra de vidro, o compartimento interno da geladeira do calor externo.

É comum, por causa da isolação térmica menos eficiente, aliada a outros 
fatores,  a  ocorrência  de  um  consumo  de  energia  elétrica  até  50%  maior  em 
geladeiras antigas, em relação a modelos recentemente fabricados. Este consumo 
de energia elétrica maior, não significa, necessariamente, que haja defeito, mas, 
em caso de dúvida e suspeita de consumo elétrico excessivo, uma verificação no 
aparelho deve ser feita por um técnico especializado, tendo-se em vista os dados 
elétricos apresentados no manual fornecido pelo fabricante e o consumo medido 
de corrente elétrica, verificada.

No inverno: Em tempos mais frios é interessante reduzir a potência exigida para 
refrigeração,  no  termostato  de  controle,  por  ser  menos  necessário  o  uso  de 
alimentos refrigerados, permitindo assim que o compressor de gás seja menos 
acionado neste período, reduzindo, conseqüentemente, o seu consumo elétrico.

Dimensionamento  do  aparelho:  o  dimensionamento  correto  do  aparelho,  de 
maneira a adquirir um modelo apropriado para as necessidades de uso, também é 
uma medida de racionalização do uso da energia elétrica, pois uma geladeira ou 
um freezer muito maiores do que as necessidades habituais levará ao gasto de 
energia elétrica para a manutenção de volumes refrigerados sem utilização.
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7 – USO RACIONAL DE VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR 
E EXAUSTORES

Ventiladores e circuladores de ar  também entram na lista  dos possíveis 
desperdiçadores de energia elétrica por três razões principais:

a) Podem  estar  sendo  mal  empregados,  sendo  instalados  em  posições 
inadequadas, devido à ausência de planejamento, que anula parcialmente 
seus benefícios;

b) Podem consumir  energia  elétrica  além da normalidade devido ao  motor 
estar preso, por falta de lubrificação e limpeza;

c) Podem  consumir  energia  além  da  normalidade  por  apresentarem 
problemas elétricos nos enrolamentos de fio de cobre de seus motores (no 
fim da sua vida útil).

Bom emprego de um ventilador: um conceito que deve ficar claro ao leitor é o 
de que um ventilador ou circulador de ar, como o próprio nome sugere, deve ser 
usado para ventilar  ou renovar  o  ar  de  um ambiente  ao  qual  é  aplicado.  Um 
ventilador  poderá  servir  ainda,  caso  seja  bem  empregado,  para  refrescar  um 
ambiente. Embora este aparelho não promova a redução da temperatura do ar, 
servindo unicamente para movimentá-lo,  levando-o de um lugar para outro,  se 
este processo for bem entendido e usado poderemos então tirar o melhor proveito 
do mesmo. Um exemplo interessante, que ilustra o bom uso de um ventilador e 
que pode ser reproduzido facilmente é a experiência da substituição do ar quente 
de um ambiente por ar mais frio, que é montada da seguinte maneira: coloca-se 
um ventilador ou circulador na janela de uma sala, de maneira que este retire o ar 
do  lado  externo  do  prédio  ou  casa  e  dirija-o  para  dentro  da  sala.  Quando  o 
aparelho é ligado, verifica-se que a temperatura do interior da sala decresce em 
alguns  graus,  pela  simples  renovação  da  massa  de  ar  em  seu  interior.  O 
ventilador, desta maneira, cumpriu a sua função, “ventilando”, ou seja, renovando 
o ar e refrescando o ambiente.  

A figura 13 ilustra esta experiência:
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Figura  13:  Técnica  de  renovação  do  ar,  que  provoca  ligeira  queda  de  temperatura  interna 
(igualando a temperatura externa), pela transposição do ar externo para o interior de uma sala.

O ar que o ventilador move da parte externa da casa para dentro da sala 
apresenta uma temperatura mais baixa do que a temperatura em seu interior, 
porque existem muitas fontes de calor no interior de uma edificação que elevam a 
temperatura local do ar, incluindo os seus próprios ocupantes; quando o ar mais 
frio da parte externa chega à sala, empurra o ar quente para fora pelas outras 
aberturas da mesma (portas e janelas), ocasionando uma significativa redução da 
temperatura ambiente e um considerável alívio, em muitas situações, por igualar a 
temperatura interna à temperatura externa.  O uso comum que se faria  de um 
ventilador neste caso, simplesmente para a circulação do ar no interior da sala, 
não promoveria, de maneira alguma, o decréscimo da temperatura ambiente, uma 
vez que faria apenas circular o ar da sala em um circuito fechado. Além de uma 
grande melhoria no conforto térmico, este processo de renovação do ar torna a 
respiração  no  interior  da  edificação  muito  mais  saudável,  já  que  as  pessoas 
presentes não mais ficam submetidas à respiração de ar com acúmulo progressivo 
de gás carbônico, fato especialmente observado em quartos fechados, onde o 
acúmulo deste gás pode prejudicar o sono e a saúde, ocasionando cansaço nas 
pessoas, no decorrer do dia. Este processo, além de tornar muito mais proveitoso 
o uso do ventilador, permite seu uso com velocidade de giro bem menor, com 
menor consumo elétrico. 

O processo de renovação de ar com um ventilador não substitui o uso do 
condicionador de ar, mas pode ser até um recurso intermediário a ser usado em 
algumas situações, com a vantagem de gastar muito menos energia elétrica.

Exaustor para renovação do ar: para aplicação residencial na renovação do ar 
ambiente existem modelos de exaustores elétricos específicos, que apresentam 
baixo consumo, baixo nível de ruído e se prestam com muito mais eficiência para 
esta finalidade do que um simples ventilador, existindo a ressalva de que, neste 
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caso, o ar sai através do exaustor, para que o ar novo entre através de portas e 
janelas  ou  através  de  um  “respirador”  existente  na  parede;  no  entanto,  um 
exaustor também pode ser instalado de maneira invertida, de maneira a fazer o ar 
entrar  através  do  mesmo,  como  no  exemplo  do  ventilador,  apresentado 
anteriormente. A figura 14 mostra um típico exaustor para uso residencial:

Figura 14: Exaustor de baixa potência para uso residencial.

São comuns modelos de exaustores para uso residencial que apresentam 
consumo equivalente a apenas metade da potência elétrica consumida por um 
modelo comum de ventilador.

Exaustores eólicos: existem exaustores eólicos que podem ser usados em casas 
térreas e que não necessitam de energia elétrica para fazer a renovação do ar 
ambiente, pois usam apenas a energia mecânica do próprio vento passante para 
esta finalidade, eliminando totalmente o consumo elétrico.

Distribuição de ventiladores e exaustores: com vista ao exemplo de eficiência 
apresentado, no caso da renovação de ar com um ventilador, pode-se concluir que 
é conveniente uma análise prévia a construção da necessidade de distribuição de 
exaustores  e  ventiladores  em  um  ambiente,  a  fim  de  tornar  o  sistema  da 
edificação  não  somente  eletricamente  mais  eficiente  mas  também  eficiente 
termicamente, aumentando o nível de conforto térmico paralelamente a eliminação 
de desperdícios elétricos.

Consumo  excessivo  de  energia  em  ventiladores  danificados:  os  motores 
elétricos dos ventiladores operam baseados em princípios eletromagnéticos e para 
a  geração  dos  campos  magnéticos  necessários  ao  seu  giro,  possuem  um 
componente denominado estator, que é constituído e fios de cobre enrolados uns 
sobre os outros e isolados (encapados) entre si, por uma fina película de verniz; 
quando o motor se aproxima do final de sua vida útil, este isolamento deteriora, 
provocando “vazamentos” internos de corrente elétrica, que elevam o consumo de 
energia, ao mesmo tempo em que diminuem o rendimento mecânico do motor. 
Um  dos  sintomas  externos  mais  claros  deste  acontecimento  é  a  queda  de 
rendimento do ventilador, que passa a apresentar um giro visivelmente abaixo da 
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rotação habitual; neste momento, o estator deve ser substituído como medida de 
economia e de segurança patrimonial (prevenindo um possível incêndio).

Falta de manutenção de ventiladores e exaustores: a falta de manutenção em 
ventiladores e exaustores pode acarretar o acúmulo de sujeira nas partes internas 
de  seus  motores,  prejudicando  a  sua  refrigeração  e  promovendo  um possível 
travamento  do  motor,  enquanto  que  a  falta  de  lubrificação  periódica  de  seus 
mancais com óleo também poderá fazê-lo, tornando o motor mais pesado, com a 
conseqüente elevação do consumo elétrico. Estes dois acontecimentos reduzem a 
vida útil do motor, acelerando o processo de deterioração e queima do mesmo.

O processo de deterioração dos motores elétricos é explicado, mais adiante 
e em detalhes, na seção 8, que trata sobre problemas em aparelhos que contém 
motores elétricos.
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8 – CONSUMO EXCESSIVO EM APARELHOS QUE CONTENHAM 
MOTORES DESGASTADOS OU DANIFICADOS

Aparelhos  que  contém motores  elétricos  podem apresentar  aumento  do 
consumo de energia elétrica em função da isolação de enrolamentos danificada 
nestes  motores,  permitindo  que  a  corrente  elétrica  passe  diretamente  pelo 
aparelho sem produzir qualquer benefício e ainda aumentando o seu consumo. Os 
aparelhos  elétricos  nos  quais  este  acontecimento  é  mais  comum são  os  que 
possuem motores com potência acima de 1/8 de HP, como condicionadores de ar, 
lavadoras  de  roupas,  enceradeiras,  ventiladores portáteis,  ventiladores  de  teto, 
exaustores, lavadoras de louça, geladeiras e freezers. 

Os motores elétricos operam baseados em princípios de atração e repulsão 
eletromagnética e,  para a geração dos campos magnéticos necessários a seu 
funcionamento,  os  mesmos  possuem  enrolamentos  eletromagnéticos  feitos  de 
espiras  (voltas)  de  fios  de  cobre,  envernizados  para  que  sejam  isoladas 
eletricamente umas das outras. Quando estes motores estão de aproximando do 
final de sua vida útil, quando são expostos à umidade, ao calor excessivo ou a 
esforços além de sua capacidade de operação normal, a isolação entre as espiras 
de fio deteriora, ou seja, ocorre a degradação química ou a queima do verniz de 
isolação existente entre as mesmas; por isso, estas espiras, gradualmente, entram 
em  contato  elétrico  mútuo,  permitindo  a  passagem  de  corrente  elétrica  sem 
obstáculos, saltando de espira em espira. 

O contato elétrico entre as espiras do enrolamento do motor fornece um 
caminho mais curto  e  menos resistente à passagem da corrente elétrica;  esta 
diminuição da resistência  elétrica  leva  ao aumento da intensidade de corrente 
circulante e, conseqüentemente, ao aumento do consumo de energia que, por sua 
vez,  produz  uma  quantidade  maior  de  calor,  que  realimenta  o  processo  de 
degradação da isolação dos fios,  ao mesmo tempo em que faz cair,  cada vez 
mais,  o  rendimento magnético do enrolamento e o giro  do motor.  O processo 
prossegue, em um ciclo vicioso, cada vez mais rápido, até que haja a queima 
completa do motor elétrico e sua paralisação.

Um motor que entra em processo de queima pode apresentar correntes 
elétricas circulantes anômalas e, na mesma proporção, consumos elétricos entre 
10 a 100% maiores do que em níveis normais de funcionamento, sendo que o 
último índice significa perigo para a instalação e a paralisação iminente do motor.

A maneira mais correta de se detectar a deterioração de enrolamentos é 
pedir  para  que  um  técnico  especializado  verifique  o  tráfego  de  corrente  em 
aparelhos suspeitos,  com o acompanhamento de um amperímetro (medidor de 
corrente  elétrica).  Os  dados  colhidos  da  leitura  do  amperímetro  deverão  ser 
confrontados com os dados de tensão elétrica local medida, juntamente com os 
dados  elétricos  fornecidos  pelo  fabricante  do  aparelho,  que  devem  estar 
constantes na etiqueta de identificação do motor ou ainda no manual do usuário. 
Pela  observação  simples,  em  alguns  casos,  também  é  possível  detectar  a 
presença de consumo elétrico indevido, sendo os sintomas externos mais claros a 
serem observados e que servirão de alerta, a ocorrência de aquecimento anormal 
do  motor  do  aparelho  e  a  elevação  repentina  e  desmotivada  do  consumo, 
observada  na  conta  mensal  de  energia  elétrica.  Em  ventiladores  portáteis, 
exaustores e em ventiladores de teto temos a observar que, quando existe queda 
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visível do rendimento (giro), esta será uma clara indicação da possibilidade de 
dano em seus enrolamentos elétricos.

A substituição de enrolamentos em motores elétricos,  especialmente em 
ventiladores  de  teto  e  condicionadores  de  ar,  não  somente  permitirá  evitar 
desperdícios de energia elétrica, mas também possíveis incêndios que podem ser 
originados do aquecimento de um motor danificado.

A figura 15 mostra um motor comumente utilizado em máquinas lavadoras e 
em corte os enrolamentos de fios de cobre existentes neste tipo de motor e na 
maioria dos motores elétricos usados em eletrodomésticos:

Figura 15: Vista interna dos motores mais comuns usados em eletrodomésticos.

Além da passagem livre da corrente elétrica pelo enrolamento, é possível 
que a isolação danificada permita a passagem de corrente elétrica para a carcaça 
do motor, que passa a enviar corrente para a terra, nos casos em que o aparelho 
esteja  aterrado;  nos casos onde não existe  aterramento para o aparelho,  este 
passa a produzir choques elétricos em sua estrutura e nas estruturas que tiverem 
contato com o motor, também servindo este fato como alerta para a verificação de 
danos na isolação do mesmo. 

O  desvio  de  corrente  elétrica  para  o  aterramento  é  uma  medida  de 
segurança elétrica indispensável em muitos casos, pois pode evitar danos maiores 
do aparelho em questão, pode evitar choques elétricos e também acidentes mais 
graves  do  que  estes;  todavia,  o  aterramento  também  promove  aumento  de 
consumo de energia elétrica,  no caso de danos em enrolamentos de motores. 
Para estes casos, deve ser efetuado o conserto imediato do aparelho danificado, 
nunca devendo ser tomada a perigosa medida de desligamento do fio terra.

Na  figura  16  é  representado  o  vazamento  de  corrente  elétrica  em  um 
isolamento danificado:
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Figura 16:  Detalhe do processo de deterioração e  queima de um motor  elétrico:  O verniz  de 
isolação deteriorado permite a passagem de corrente elétrica entre as espiras do enrolamento, 
podendo até mesmo chegar à carcaça do motor, onde produz choques elétricos.

No caso do reparo de um motor, onde é necessária a confecção de um 
novo enrolamento, que muitas vezes é feita manualmente, um critério rigoroso de 
reprodução de características elétricas deve ser adotado por quem recondiciona o 
motor,  devendo  este  reparo  ser  executado  por  técnicos  reconhecidamente 
competentes,  pois,  motores  recondicionados,  muitas  vezes,  não reproduzem o 
rendimento de sua condição original, aumentando o consumo de energia elétrica, 
mesmo que em medidas elétricas com o motor desligado este apresente uma 
condição igual à condição de seu enrolamento original. Nestes casos, o consumo 
elétrico adicional, ao longo do tempo, pode superar os gastos economizados com 
a compra de um motor recondicionado. 
A mesma regra também vale também para o reaproveitamento de motores “meia 
vida”,  porque estes  poderão consumir  energia  além do padrão normal  de  seu 
consumo.
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9  –  CONSUMO  EXCESSIVO  DE  ENERGIA  EM 
CONDICIONADORES DE AR

Em condicionadores de ar, vários são os itens que podem levar ao aumento 
do consumo elétrico. Entre estes se destacam os apresentados a seguir.

Vazamento de gás refrigerante: neste caso acontece o aumento do consumo 
elétrico  exatamente  como  acontece  em  um  freezer  ou  uma  geladeira  com  o 
mesmo defeito. Percebe-se o funcionamento do compressor de refrigeração por 
mais tempo, para que seja atingida a mesma temperatura programada;

Deterioração do compressor: peças móveis desgastadas no compressor de gás 
levam o mesmo à perda de eficiência e ao aumento do tempo de funcionamento, 
com o conseqüente aumento de consumo elétrico. O efeito, neste caso é similar 
ao do item anterior;

Vazamentos de corrente em motores:  podem ocorrer com os ventiladores de 
movimentação de ar e também com o motor do compressor de gás refrigerante.

A combinação destes fatores, especialmente em condicionadores de ar no 
final de sua vida útil, pode elevar em muito o seu consumo elétrico.

Além dos defeitos, deve ser observado com bastante cuidado o volume do 
ambiente no qual  será  instalado o condicionador  de ar,  sempre respeitando a 
capacidade limite do condicionador, nunca instalando o mesmo em um ambiente 
com  volume  acima  de  sua  capacidade.  A  circulação  de  ar  em  torno  do 
condicionador deve estar livre, a fim de evitar abafamentos e a necessidade de 
trabalho ampliado do aparelho para que haja a difusão do ar frio pelo ambiente a 
ser refrigerado.
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10 – ECONOMIA COM O FERRO DE PASSAR ROUPAS

Os  ferros  de  passar  roupas  sempre  estiveram  na  lista  dos  principais 
consumidores de energia elétrica, por absorverem potências elevadas; mas esta 
idéia, a princípio bastante lógica pelo fato de que os ferros de passar funcionam 
baseados  em  aquecimento  por  resistências  elétricas,  não  corresponde 
exatamente à realidade, quando é levado em consideração o seu tempo mensal 
de utilização. Um pouco diferente da idéia comum que se faz sobre o consumo 
elétrico em Watt / hora de um ferro de passar roupas é o que se pode perceber 
quando calculamos o consumo mensal de um modelo bastante comum de ferro de 
passar automático, com potência de 1.350 Watts. Apesar do consumo elevado, 
este não é um aparelho de uso contínuo, como por exemplo, um ventilador, e por 
isto seu consumo mensal não pesa muito no balanço final de consumo de uma 
residência. O uso de um ferro de passar de 1.350W, por um período de 1 hora, 
durante 5 dias em um mês (um total de  5 horas), representa apenas 6,75kWh, 
equivalentes a R$ 2,54.

Uma das recomendações mais conhecidas sobre ferros de passar é a de 
que é melhor deixar acumular uma grande quantidade de roupas para passá-las 
todas de uma única vez, evitando assim muitos períodos de espera para que o 
ferro seja aquecido. A lógica desta recomendação seria aquecê-lo apenas uma 
única vez para passar todas as roupas, economizando assim o tempo relativo à 
soma dos períodos de aquecimento e obtendo com isto uma redução de consumo. 
Esta atitude, apesar de bastante lógica pouco representa em termos de economia, 
já que o tempo de espera para aquecimento de um ferro elétrico é pequeno e o 
incômodo  de  deixar  de  passar  uma  peça  de  roupa  para  esperar  um  dia 
determinado seria uma medida que não compensaria em economia de energia o 
transtorno que a mesma traz. A economia em dinheiro, para o caso do exemplo 
citado, não passaria de alguns centavos. 

No  sentido  de  fazer  economia  com  ferros  de  passar  vale  apenas  a 
recomendação de não esquecer o ferro de passar ligado por longos períodos sem 
que este esteja sendo utilizado; esta recomendação também é uma medida de 
segurança, pois evita um possível acidente.
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11 – CONTROLE DE CONSUMO EM COMPUTADORES

Os computadores pessoais também podem contribuir para a redução de 
consumo de energia elétrica, especialmente falando dos modelos mais novos. Os 
computadores mais modernos dispõem de sistemas de desligamento de monitor e 
de  discos  rígidos,  que  os  desliga  automaticamente  quando  os  mesmos  são 
deixados  fora  de  atividade  por  alguns  minutos;  este  modo  de  operação  é 
conhecido  como  “modo  de  espera”  e  o  tempo  de  desativação  pode  ser 
programado  de  maneira  a  não  representar  inconveniente  para  o  operador  da 
máquina, já que esta não deve desativar-se constantemente, exigindo a espera, 
que é de alguns segundos, para a sua reativação, todas as vezes que o operador 
retornar as suas atividades. Uma outra medida interessante a se tomar, além da 
ativação do modo de espera, é o desligamento completo do computador, após o 
fim das atividades, porque, por exemplo, um monitor de 15 polegadas, de marca 
conceituada,  que  gasta  74W  em  operação  plena,  em  modo  de  espera,  pode 
continuar  a  gastar  até  15W,  gastando,  mesmo  desligado,  5W;  por  isso,  no 
momento  do  desligamento  do  computador,  é  conveniente  desligar  também  o 
estabilizador de tensão e, no caso deste não estiver presente, pode-se retirar o 
computador da tomada. Durante a sua utilização normal, é conveniente desligar o 
monitor do computador no botão, ao invés de utilizar o modo de espera para o 
mesmo,  todas  as  vezes  que  o  mesmo  permanecer  sem  uso  por  períodos 
consideráveis, durante o seu uso. 

Estes procedimentos são importantes não somente para a economia de 
energia, mas também para a conservação do aparelho, que tem a sua vida útil 
aumentada, em função de ser requerido apenas nos momentos necessários. A 
medida  de  retirada  do  computador  da  tomada  de  energia  após  seu  total 
desligamento,  também  é  interessante  como  medida  de  segurança  relativa  à 
conservação  do  patrimônio,  porque  reduz  a  possibilidade  de  exposição  dos 
sensíveis circuitos integrados do computador a induções de tensões provenientes 
de descargas elétricas atmosféricas que, mesmo ocorrendo à distância de alguns 
quilômetros do local  da instalação,  podem atingir  o  aparelho.  Estas descargas 
elétricas,  devido  a  sua  altíssima  tensão,  propagam-se  pela  rede  elétrica, 
queimando placas e modems com relativa facilidade.
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12 – FORNO DE MICROONDAS X FORNO ELÉTRICO

Uma menção especial  merece o forno de microondas pela economia de 
energia  que  este  permite,  quando  substitui  um  forno  de  elétrico  comum.  O 
consumo elétrico de um forno de microondas, quando comparado ao consumo de 
um forno elétrico de aquecimento por resistências, é muito menor, além de que o 
forno  de  microondas  é  muito  mais  eficiente  no  cozimento  dos  alimentos.  No 
funcionamento do forno de microondas, a energia é muito bem direcionada para a 
produção de calor e concentrada no aquecimento do alimento, aquecendo este 
diretamente,  através  do  seu  bombardeio  com  ondas  de  rádio  freqüência  que 
promovem um aquecimento rápido e distribuído por todo o seu volume; já no forno 
elétrico  comum,  resistências  elétricas  aquecidas  pela  passagem  de  corrente 
elétrica aquecem o ar  ao seu redor  que,  por  convecção,  circula no interior  do 
forno,  distribuindo  o  calor  e  aquecendo  indiretamente  o  alimento.  Uma 
porcentagem do aquecimento do alimento dá-se, ainda, pela irradiação de calor, 
que  atinge  diretamente  a  superfície  exposta  do  mesmo,  sendo  a  partir  daí, 
transferido  para  todo  o  seu  volume.  Este  processo  de  aquecimento  indireto 
provoca muitas perdas de energia no percurso do calor, sendo necessária uma 
grande quantidade de energia  inicial  (consumida)  para a realização de todo o 
processo  e  também  sendo  necessário  um  tempo  maior  para  a  obtenção  do 
mesmo  resultado  que  se  obteria  pelo  aquecimento  direto.  Resumindo  a 
comparação, temos que o forno elétrico perde muito calor, que é dissipado em 
todo o processo de geração e transmissão do mesmo ao alimento, enquanto que o 
forno microondas aplica o calor suficiente para o cozimento deste, com menores 
perdas, gerando o calor diretamente e uniformemente sobre o alvo e em menor 
tempo;  assim,  a  troca  do  forno  elétrico  pelo  forno  de  microondas,  em muitas 
situações onde isto  é  possível,  permite  uma significativa economia de energia 
elétrica.  

A tabela de potências elétricas consumidas, de alguns aparelhos elétricos, 
apresentada na seção 2,  mostra  o consumo dos dois   modelos de fornos;  na 
comparação é interessante  observar  que o  forno  de microondas,  embora  seja 
também um grande consumidor de potência elétrica, em função de sua grande 
eficiência,  exige  um  tempo  extremamente  menor  para  preparar  os  alimentos, 
consumindo assim, menos energia em Watt / hora mensalmente.  
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13 – CONSUMO ELÉTRICO EM APARELHOS DESLIGADOS E EM 
“MODO DE ESPERA”

Existem alguns aparelhos elétricos que continuam a consumir uma pequena 
potência elétrica, mesmo enquanto estão desligados; isto acontece devido ao tipo 
de  seus  circuitos  internos,  que  incluem  transformadores  redutores  de  tensão 
elétrica.  

Os transformadores são componentes elétricos usados para a redução da 
tensão elétrica da rede até um limite adequado para a operação dos componentes 
internos dos aparelhos e  são constituídos,  basicamente,  de  dois  enrolamentos 
magnéticos de fios de cobre posicionados sobre um núcleo de material magnético 
e  isolados  eletricamente  entre  si.  Os  transformadores  são  representados  pelo 
símbolo elétrico apresentado a seguir:

Figura 17: Símbolo elétrico de um transformador básico
A = entrada de tensão elétrica B = saída de tensão elétrica

Ao centro, a representação do núcleo de material magnético.

Quando circula uma corrente elétrica variável (como a da rede elétrica) no 
enrolamento  de  fio  “A”,  ocorre  a  produção  de  um  campo  magnético  também 
variável em função desta corrente, que se concentra no núcleo de ferro que dá 
suporte ao enrolamento; como o enrolamento de fio “B” também está montado 
sobre o mesmo núcleo de ferro que A, o campo magnético gerado pela passagem 
de corrente elétrica no enrolamento A atinge enrolamento de fio B, produzindo 
uma corrente elétrica neste, variável no mesmo ritmo de variação da corrente que 
produziu o campo magnético pela passagem pelo enrolamento A. Através deste 
processo, a energia elétrica é transferida de um enrolamento a outro, sem que 
exista  contato  elétrico  entre  os  mesmos,  ou  seja,  apenas  por  acoplamento 
eletromagnético.

Em um transformador qualquer, a tensão elétrica de saída (no enrolamento 
B) depende da relação entre o número de voltas de fio dos dois enrolamentos, 
assim, se existirem, no enrolamento B, metade do número de voltas de fio que 
existirem no enrolamento A, a tensão elétrica de saída do transformador será a 
metade da tensão elétrica de entrada, servindo, assim, o transformador como um 
redutor  de  tensão,  para  que  esta  seja  adequadamente  aplicada  aos  circuitos 
internos de baixa tensão elétrica de um aparelho eletrônico. 

É comum, nos circuitos onde existem transformadores redutores de tensão, 
a manutenção permanente da entrada de energia do transformador (enrolamento 
A) em ligação com a rede elétrica, mesmo quando os aparelhos em questão não 
estão em atividade. Isto ocorre devido ao corte de corrente para o desligamento 
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destes  aparelhos  ser  feito  apenas  na  saída  de  baixa  tensão  que alimenta  os 
demais componentes do aparelho, porque a colocação da chave de desligamento 
neste  ponto  do  circuito  evita  que  haja  centelhamento  no  momento  do 
desligamento, possibilitando o uso de chaves de menor dimensão e menor custo, 
necessárias  particularmente  em  aparelhos  de  pequeno  porte.  Estes  circuitos, 
porém,  continuam  consumindo  uma  pequena  quantidade  de  energia  elétrica, 
mesmo com o aparelho desligado, que é correspondente as perdas de energia 
existentes no núcleo magnético do transformador.

Por causa deste consumo elétrico contínuo, é aconselhável desligar estes 
aparelhos da tomada quando estes estiverem sem uso por longos períodos de 
tempo; mas esta medida também pode ser adotada objetivando a segurança do 
aparelho contra descargas atmosféricas. Os aparelhos mais comuns em que este 
tipo de circuito é usado, são aparelhos de som fixos e portáteis, vídeo games e 
televisores portáteis.

A figura a seguir  apresenta um circuito  típico com corte  de corrente na 
saída do transformador:

Figura 18: Circuito comum em pequenos aparelhos eletrônicos, onde a interrupção da corrente 
elétrica é comumente feita apenas para os circuitos internos.

 A chave “C” é o interruptor de corrente elétrica.

A  retirada  destes  aparelhos  da  tomada  representa  uma  pequena 
contribuição na redução da conta total de consumo de energia elétrica, mas este 
pequeno ganho, somado a outras medidas podem representar uma significativa 
redução de consumo energético total.

Um cuidado deve ser tomado: o de diferenciar os aparelhos citados nesta 
seção até aqui  de outros aparelhos que realmente necessitam de alimentação 
elétrica  constante,  que  são  os  aparelhos   eletrônicos  que  tem  funções  de 
memória,  tempo,  alarme  ou  modo  de  espera,  a  saber:  relógios  eletrônicos, 
videocassetes, televisores com controle remoto e outros aparelhos do gênero. O 
desligamento destes últimos jamais deve ser feito em condições normais de uso, e 
caso  fosse,  propiciaria  uma  economia  desprezível  em  relação  ao  transtorno 
relativo  ao  seu  desligamento;  o  desligamento,  neste  caso,  somente  é 
recomendável  quando  é  prevista  a  não  utilização  do  aparelho  durante  longos 
períodos, como por exemplo, de meses, sendo este desligamento, ainda assim, 
uma medida mais importante para a segurança do patrimônio contra possíveis 
descargas elétricas  atmosféricas  do  que para  a  economia  de energia  elétrica. 
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Como visto, nestes casos vale sobretudo a regra do bom senso para a decisão a 
ser tomada.

Veja na tabela 5, o consumo aproximado que podem atingir alguns tipos de 
aparelhos eletrônicos, em modo de espera ou mesmo desligados:

Aparelho
Consumo Elétrico

Em Uso 
Normal

Em “Modo 
de Espera”

Desligado

DVD 27W 2,5W ---

Carregador de Telefone Celular 20W --- 1W

Videocassete 15W 2W ---

Impressora a Jato de Tinta 23W 3W 1W

Impressora a Laser 700W 25W 1W

Micro System 15W 3W 1W

Microondas 1450W 5W ---

Receptor de TV a Cabo 15W 3W ---

Receptor de TV via Satélite 16W 3W ---

Televisor 20” 50W 3W a 5W ---

Monitor Micro 15’ 74W 15W 5W

Todos os valores apresentados na tabela são aproximados, porque variam de acordo com modelos e fabricantes.
As omissões significam que não existe consumo para o aparelho desligado ou que não existe o correspondente modo de 
operação.

Tabela 5: Valores de consumo de alguns aparelhos em “modo de espera” e desligados.
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14  –  PLANEJAMENTO,  EXECUÇÃO  DE  PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS, PROJETOS ELÉTRICOS E CUIDADOS COM A 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

São também importantes para a racionalização do uso de energia elétrica 
em  uma  residência,  o  planejamento  e  a  execução  cuidadosos  dos  projetos 
arquitetônico  e  elétrico,  porque  estes  devem  prever  e  atender  totalmente  as 
necessidades  de  operação  da  edificação,  ao  mesmo  tempo  em  que  devem 
minimizar o emprego de energia elétrica.

Projeto  Arquitetônico: este  pode  minimizar  a  necessidade  do  uso  de 
condicionadores de ar ou aquecedores, em função do uso de materiais isolantes 
térmicos,  em função  do  aproveitamento  de  outras  fontes  de  energia,  como  a 
energia solar, e ainda, em função do desenho de estruturas na edificação que 
permitam, por exemplo, uma boa circulação de ar em dias quentes. Também deve 
ser previsto o bom posicionamento de ventiladores e exaustores. 

Projeto Elétrico: o planejamento e a execução do projeto elétrico, por sua vez, 
pode ser mais um fator importante na redução de desperdícios de energia elétrica, 
pois, existem até mesmo regras técnicas específicas, para cálculo de distribuição 
de lâmpadas elétricas em um ambiente, de maneira a evitar a sobreposição de 
áreas de iluminação de lâmpadas,  que aconteceria devido a sua proximidade; 
bons resultados de iluminação podem sem conseguidos usando somente uma 
quantidade mínima de lâmpadas e realizando uma boa distribuição das mesmas.

Um estudo prévio das necessidades funcionais de uma residência, também 
ajuda  a  prever  a  instalação  de  tomadas  e  interruptores  de  luz  em  locais 
estratégicos, que permitirão, por exemplo, o acionamento parcial da iluminação 
em  ambientes  grandes,  quando  estes  não  forem  totalmente  utilizados;  este 
planejamento também permitirá evitar futuras improvisações perigosas, motivadas 
pela inexistência de tomadas elétricas, como o uso de benjamins, filtros de linha e 
extensões para a ligação de muitos aparelhos simultaneamente, sobrecarregando 
com  corrente  elétrica  excessiva  uma  única  linha,  não  projetada  para  esta 
finalidade: esta sobrecarga não aumenta, por si só, o consumo de energia elétrica, 
mas  coloca  a  instalação  elétrica  em  risco.  Os  cuidados  com  a  previsão  de 
utilização  de  uma  instalação  são  relativos  especialmente  à  segurança  da 
edificação e por isso também são relativos à segurança física das pessoas.

Perdas elétricas na instalação

A instalação elétrica de uma residência deve estar em perfeitas condições 
de  operação,  de  maneira  a  prevenir  “vazamentos”  de  corrente  elétrica,  que 
causam  consumo  de  energia  sem  nenhuma  aplicação  e  que  também  são  o 
primeiro passo para acontecimento de problemas mais sérios.

Um “vazamento elétrico” pode ser desencadeado pela infiltração de água 
nos  dutos  elétricos,  que  existem  exatamente  com  a  finalidade  de  manter 
protegidos os condutores da umidade. O Aumento do nível de umidade existente 
na  isolação  plástica  entre  fios  de  diferentes  fases  elétricas,  contidos  em  um 
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mesmo duto, faz que a resistência desta isolação diminua muito, promovendo o 
tráfego  de  corrente,  através  da  mesma  e  entre  os  fios.  Este  acontecimento 
equivale ao surgimento de uma pequena carga consumidora de energia elétrica, 
ligada permanentemente à rede elétrica. A existência de luvas de entrada curvas, 
com as  aberturas  não  expostas  a  gotejamentos  do  telhado  e  a  vedação  das 
entradas  dos  dutos  elétricos  com  massa  própria  para  vedação  são  medidas 
importantes para que sejam evitadas infiltrações de água no interior dos dutos.

O tráfego indevido de corrente elétrica pode ocorrer tanto com aparelhos 
elétricos danificados, associados à instalação (tomadas, por exemplo) ou, como foi 
dito, com os próprios fios, submetidos à umidade provinda de infiltração de água 
nos dutos elétricos; neste caso, não chega a existir um curto-circuito entre os dois 
fios, mas é criada uma situação que tende a se agravar com o tempo.

A figura 19 ilustra como isto ocorre:

Figura  19:  Processo  de  infiltração  de  água  nos  dutos  elétricos  que  provoca  “vazamentos”  de 
corrente elétrica.

Temos,  na  figura  19,  os  exemplos  “A”  e  “B”  de  dutos  de  condutores 
elétricos.  Em A,  temos um duto de condutores elétricos com sua extremidade 
protegida por uma luva curva, que impede que água provinda de um gotejamento 
ou  de  outra  origem  penetre  no  mesmo.  No  exemplo  B,  temos  um  duto 
desprotegido, que permite a entrada d’água em seu interior. No detalhe, vemos 
que a água, uma vez dentro do duto, estabelece um contato elétrico entre os dois 
fios,  suficiente  para  que  haja  a  circulação  de  uma  pequena  corrente  elétrica, 



69

representada na figura pelas setas, com o conseqüente consumo indesejável de 
energia elétrica. Isto ocorre porque a água, depois de semanas de atuação, tem a 
propriedade  de  penetrar  no  plástico  dos  isolantes  dos  condutores,  que  é  um 
material relativamente permeável a esta; a capa do fio fica então “encharcada” e 
diminui  sensivelmente a sua capacidade de isolação elétrica,  transformando-se 
em uma pequena carga elétrica, ligada permanentemente a rede.
A  água,  embora  em  estado  puro  não  seja  condutora  de  corrente  elétrica, 
misturada a várias impurezas captadas em seu percurso, quando associada aos 
isolantes da fiação, consegue baixar drasticamente a capacidade de isolação dos 
mesmos,  provocando o efeito descrito.  Esta circulação indesejável  de corrente 
elétrica também pode ocorrer entre um dos fios da instalação e a parede, que por 
sua vez tem contato elétrico a terra, desviando a corrente elétrica para a mesma; 
por  isso  é  importante  a  boa  proteção  do  sistema elétrico  de  uma residência, 
sempre com a utilização de dutos e isoladores elétricos apropriados para esta 
finalidade, evitando-se, sempre, a improvisação. Quando existir a necessidade de 
uma instalação elétrica  adicional,  não embutida  na  parede,  é  recomendável  a 
utilização de canaletas plásticas sobre a mesma, que garantam uma boa proteção 
para  a  instalação.  Emendas  de fios  sem proteção  de  fitas  isolantes,  fios  que 
atravessam paredes sem nenhuma proteção e instalações de disjuntores expostos 
à  água,  direta  ou  indiretamente  (umidade),  são  outros  pontos  suspeitos  de 
vazamento  de  corrente  elétrica  que devem ser  evitados,  se  possível,  logo  no 
momento do planejamento da instalação elétrica.

Este mesmo acontecimento já foi  também relatado em alguns aparelhos 
domésticos  expostos  à  água,  como  geladeiras,  onde  foi  verificado  tráfego  de 
corrente elétrica, mesmo com o aparelho desligado; isto não deveria acontecer, de 
maneira  alguma, uma vez que não esta não é uma característica elétrica dos 
circuitos destes aparelhos.

Como detectar vazamentos na instalação

Existe um simples teste que pode ser feito para verificação de vazamentos 
elétricos na instalação de uma residência, da seguinte maneira:

- Todos os aparelhos elétricos devem ser retirados da tomada;
- Todas as lâmpadas e aparelhos fixos a instalação, como ventiladores de teto e 
exaustores, devem ser desligados.

Após estas medidas, deve-se observar, atentamente, o disco giratório do 
Watt–hora–metro;  caso  o  ponto  referencial  preto,  existente  no  disco  giratório, 
estiver  em movimento,  mesmo  que  muito  lento,  isto  será  um forte  indício  da 
existência de consumo indevido de energia elétrica.

O teste para a identificação de possíveis vazamentos de corrente elétrica 
deve ser feito periodicamente, podendo ser feito pelo próprio usuário. 

É recomendável fazer este teste de verificação de dois em dois anos, a fim 
de obter a certeza de que tudo está bem com a instalação, ou ainda, deve-se 
refazer  o  teste  em  todas  as  vezes  que  alguma  ocorrência,  como  aumento 
repentino  de  consumo,  determine  isto.  Uma  outra  observação  que,  além  da 
economia,  também  diz  respeito  à  segurança  do  imóvel,  é  a  averiguação  do 
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possível  aquecimento anormal  dos disjuntores do quadro de força:  caso estes 
estiverem apresentando aquecimento excessivo, pode ser sinal de sobrecarga na 
rede elétrica interna da residência ou ainda um defeito no disjuntor, que poderia 
causar uma interrupção abrupta do abastecimento elétrico ou um incêndio.  

Por  fim,  a  verificação do  estado físico  das tomadas de  energia  elétrica 
também deve ser  feita,  com a finalidade de eliminação de possíveis correntes 
indesejáveis,  causadas  por  umidade  e  também  por  elementos  elétricos  mal 
instalados,  que  soltos,  podem  provocar  curtos-circuitos,  com  elevadíssimos 
índices de consumo de energia elétrica, podendo também provocar incêndios.
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15  –  USO  DA  ENERGIA  SOLAR  PARA  A  GERAÇÃO 
ELÉTRICA

A tecnologia da geração de energia elétrica a partir da luz solar nasceu na 
década  de  50  e  foi  o  resultado  da  busca  de  meios  mais  viáveis  para  o 
abastecimento elétrico de naves e laboratórios espaciais.

O uso da energia solar diretamente na geração de energia elétrica é uma 
das áreas energéticas que mais prometem expansão para as próximas décadas, 
dependendo quase exclusivamente do barateamento dos aparelhos envolvidos em 
seu uso, para que haja a sua popularização. Neste sistema, a luz do sol incidindo 
sobre  células  fotoelétricas  metálicas  gera,  diretamente,  corrente  elétrica  para 
aplicações diversas. O problema principal enfrentado pelos sistemas de geração 
de  energia  “fotovoltaicos”  é  que  a  geração  de  energia  elétrica  cessa 
imediatamente quando cessa o fornecimento de luz para as células fotoelétricas, 
obrigando a existência de um sistema anexo de armazenamento de energia em 
baterias  de  acumuladores,  para  que  seja  possível  o  seu  uso  contínuo.  Este 
sistema  de  armazenamento,  invariavelmente,  tem  custos  muito  elevados, 
dificultando a opção pela energia fotovoltaica, que permanece até hoje restrita a 
algumas aplicações onde realmente apresenta vantagens; contudo, mesmo com 
os custos elevados envolvidos, o que se vê é a expansão gradual do emprego 
desta tecnologia. 

Hoje,  já  existem  modelos  de  aparelhos  compactos  para  a  geração  de 
energia elétrica residencial a partir da luz solar, que podem ser uma interessante 
solução econômica a ser estudada, substituindo a energia elétrica da rede, no 
abastecimento  de  aparelhos  de  televisão,  aparelhos  de  som,  videocassetes, 
computadores, iluminação residencial e até para refrigeradores. Os sistemas de 
geração fotovoltaicos também se apresentam como uma excelente solução para 
áreas ainda não servidas pela eletrificação.
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16 – MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

A mudança de comportamento no uso da energia elétrica é algo que, pela 
sua importância,  de nenhuma maneira,  poderia  estar  de  fora  do  conjunto das 
medidas  de  racionalização  apresentadas  neste  livro.  Grande  parte  dos 
desperdícios de energia elétrica ainda ocorrem pela simples falta de cuidado no 
uso de aparelhos elétricos. Muito pode ser feito, com pequenas atitudes, no dia a 
dia, que não representam sacrifícios de renúncia aos benefícios de conforto que a 
energia elétrica oferece e que, ao mesmo tempo, propiciam significativa economia; 
neste sentido, algumas medidas são sugeridas:

- Não deixar a água do chuveiro aberta, todas vezes que o usuário não estiver se 
enxaguando, assim é economizada água, ao mesmo tempo em que se economiza 
energia elétrica. Esta pequena mudança de hábito, que é um pouco difícil de ser 
implementada  no  começo,  é  facilmente  assimilada  na  rotina  diária,  depois  de 
algum tempo de aplicação. Uma observação cabe, neste caso, para uma reflexão 
e que pode ajudar esta mudança de comportamento: quando uma pessoa está se 
ensaboando, a permanência do chuveiro ligado atrapalha o processo e, por isto 
mesmo,  o  chuveiro  pode  e  deve  ser  desligado,  não  representando  o  seu 
desligamento, redução do tempo de uso efetivo do mesmo; 

-  Não  esquecer  as  lâmpadas  ligadas  quando  um  ambiente  não  está  sendo 
utilizado,  a  não  ser  em  lugares  onde  por  algum  motivo  a  manutenção  da 
iluminação seja necessária;

- Não deixar um televisor ligado quando não houver alguém assistindo ou ouvindo 
a programação;

-  Não manter  condicionadores  de  ar  ligados quando um ambiente não estiver 
sendo utilizado.

Economia desmedida e inútil:

Racionalizar o uso de energia elétrica deve ser, antes de tudo, uma medida 
a  ser  implementada  com inteligência,  porque  a  simples  redução  de  utilização 
efetiva de aparelhos elétricos é exatamente o que deve ser evitado. A energia 
elétrica  é  a  força  motriz  do  uso  dos  benefícios  gerados  pelas  conquistas 
tecnológicas,  aplicadas  a  aparelhos  de  uso  residencial,  que  foram  criados 
exatamente para serem usados na geração de conforto; assim, o que se deve ter 
em vista,  na  aplicação de  táticas  de  racionalização  de  consumo,  em primeiro 
lugar, é o bom uso da energia, com a eliminação dos desperdícios, de maneira 
que não seja necessário abrir mão do conforto propiciado pela energia elétrica, 
fazendo sacrifícios como, por exemplo, deixar de estourar pipocas em um forno de 
microondas, o que proporciona uma economia insignificante de energia. 
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Atitudes de extremas de racionamento de energia elétrica que não 
valem a pena serem tomadas

Existem algumas atitudes que são tomadas com o intuito de economizar 
energia elétrica mas que na verdade são sacrifícios inúteis, que quase não surtem 
efeito,  pois  propiciam ganhos imperceptíveis  na conta de energia.  Veja alguns 
exemplos:

- Deixar de usar um rádio relógio ou uma secretária eletrônica, que consomem, 
cada  qual,  mesmo  ligados  24  horas  por  dia,  todos  os  dias  do  mês, 
aproximadamente 3kWh; 

-  Desligar  o  vídeo  cassete  da  tomada,  perdendo  as  funções  de  memória  e 
gravação  programada,  pois  o  consumo  deste,  como  no  caso  anterior,  é 
desprezível;

- Esperar acumular peças de roupa para passar todas de uma só vez, a ponto de 
privar-se do uso das mesmas; neste caso o transtorno é muito maior do que a 
insignificante economia proporcionada;

- Reduzir o tempo de uso de um televisor, que gasta pouca energia;

A economia de energia quase insignificante destes casos chama a atenção 
para  que  as  atitudes de  racionalização de uso de energia  elétrica  devem ser 
adotadas, antes de tudo, com bom senso.
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17 – QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Verificação da tensão elétrica fornecida

A tensão elétrica fornecida pela concessionária de distribuição de energia 
tem que apresentar uma certa constância, sendo esta também correspondente ao 
nível de qualidade do serviço que está sendo prestado ao consumidor. A variação 
de tensão elétrica fornecida além dos limites máximo e mínimo permitidos pelas 
normas de qualidade pode acarretar uma série de problemas com os aparelhos 
abastecidos, que podem ter a sua vida útil reduzida. Um problema comum nestes 
casos  é  que  lâmpadas  podem  se  queimar  com  facilidade.  Tensões  elétricas 
baixas, além do limite de tolerância podem também induzir a danos em alguns 
aparelhos como condicionadores de ar e geladeiras que não conseguem funcionar 
normalmente devido à corrente elétrica reduzida. Tensões de alimentação mais 
altas também significam maior dispêndio de energia, sobretudo em aparelhos que 
possuam resistências elétricas, como chuveiros e ferros de passar, aumentando o 
consumo elétrico, na mesma proporção do aumento de tensão elétrica. 

Em caso de suspeita ou mesmo em verificações periódicas, é aconselhável 
que estes limites sejam medidos por  um técnico especializado,  que tenha em 
mãos  os  dados  de  tolerância  de  tensões  máxima  e  mínima  publicamente 
divulgados pela concessionária de energia elétrica local.  A medição de tensão 
elétrica  é  feita  com o  auxílio  do  voltímetro,  ligado diretamente  a  uma tomada 
elétrica.

A manutenção das tensões elétricas máxima e mínima em níveis aceitáveis 
para cada caso é justamente a garantia de qualidade de prestação de serviços 
que sua distribuidora de energia oferece e que deve ser cobrado pelo consumidor, 
por ser seu direito, garantido pelos órgãos governamentais de controle e vigilância 
de concessões para distribuição de energia elétrica.

A checagem da tensão elétrica fornecida pode ser feita uma única vez para 
todo um condomínio, ou ainda em conjunto com a vizinhança, considerando que 
todas as residências alvo do teste estejam na mesma zona de distribuição elétrica, 
assim, consegue-se, através da união baratear custos técnicos. Existe também a 
possibilidade de ligação de um voltímetro gráfico a rede elétrica, de maneira a 
obter um registro gráfico da evolução da tensão elétrica fornecida durante as 24 
horas  do dia,  de  maneira  a  conferir  se a tensão se  mantém dentro de níveis 
aceitáveis  durante  todo  o  período  de  fornecimento;  entretanto  este  método 
somente é acessível a técnicos capacitados, sendo pouco disponível e custando 
relativamente  caro,  devendo  por  isto  ser  contratado  em  conjunto  por  várias 
pessoas.

Interrupções freqüentes 

As interrupções freqüentes de fornecimento também não devem ocorrer, 
devendo ser qualquer incidência excessiva comunicada, em primeira instância, a 
sua distribuidora  de energia,  para  que sejam tomadas as  providências  de  um 
possível reparo na rede de distribuição.  
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18 – RESUMO: MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO

Uma vez conhecidas as principais  causas de consumo inútil  de energia 
elétrica,  as  mesmas são agora  reunidas  em um único  resumo,  de  maneira  a 
facilitar a memorização e a escolha de prioridades que serão alvos de ações de 
racionalização. A sugestão é que o leitor assimile os dados da tabela a seguir:

Aparelho 
Eletroeletrônico

Sintomas de 
possíveis defeitos 

com perda de 
eficiência

Medidas que podem ser tomadas para a 
possível redução de Consumo Elétrico

Geladeiras e 
Freezers

Perda  perceptível  da  capacidade 
de refrigeração; 
O motor trabalha muito tempo sem 
desligar;
A lataria externa oferece choques 
elétricos;
O termostato tem que ser ajustado 
a níveis muito altos para garantir 
uma  boa refrigeração.

Concerto das borrachas de vedação; 
Guardar o devido distanciamento da parede, de pelo menos 10cm; 
Evitar colocar objetos para secar atrás da geladeira; 
Verificação,  em  caso  de  suspeita  de  mal  funcionamento,  a 
possibilidade da deficiência na circulação de gás refrigerante, devendo 
ser tomada a possível providência de recarga do gás;
Verificação do desgaste do compressor e do isolamento do motor, por 
um técnico especializado;
Uma geladeira mais velha do que 7 anos, danificada, pode ser trocada 
por uma nova,  caso seja conveniente.  O aparelho novo certamente 
apresentará melhor rendimento elétrico;
No  momento  da  compra,  deve-se  fazer  a  escolha  por  um modelo 
suficiente para a sua utilização, evitando-se a existência de capacidade 
ociosa, que significa gasto de energia elétrica para a manutenção de 
refrigeração em um grande volume, sem ocupação.

Chuveiro

Não  apresenta  defeitos,  apenas 
pára  de  funcionar  totalmente 
quando queima a sua resistência 
de  aquecimento;  entretanto, 
devem-se  tomar  todos  os 
cuidados para que a instalação do 
mesmo esteja dentro das normas 
técnicas e bem isolada;
Um  chuveiro  com  maior 
capacidade  de  vazão  significa 
maior consumo elétrico.

Eliminação  do  tempo  de  abertura  inútil  d’água  (não  significando, 
propriamente, menos utilização);
Troca do chuveiro de alta capacidade em Watts, que tem a capacidade 
de  aquecer  uma vazão  d’água  grande,  por  um chuveiro  de  menor 
potência, que, tem a capacidade em Watts para aquecer um volume 
menor  d’água,  mas,  mesmo  assim,  consegue  atingir  temperaturas 
confortáveis;
Instalação de uma ducha com temperatura controlável;
Possível adoção de um sistema de aquecimento solar;
Possível adoção de um sistema de aquecimento a gás.

Lâmpadas
Não apresentam defeitos, apenas 
param  de  funcionar  quando 
chegam ao fim da vida útil.

Substituição,  em  todos  os  casos  onde  seja  possível,  de  lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares;
Reavaliação das potências de cada lâmpada a ser utilizada.

Instalação Elétrica 
Residencial

Pode  apresentar  “vazamentos” 
originários  de  infiltração de  água 
nos  dutos  elétricos;  os 
vazamentos  também  podem  ser 
causados pela ausência dos dutos 
de proteção ou pela infiltração de 
água nos mesmos;
O  giro  do  disco  do  Watt-hora-
metro, no momento em que todos 
os  aparelhos  estão  desligados 
acusa a presença de vazamentos 
de corrente elétrica.

Um bom planejamento  e uma boa execução do projeto elétrico, já no 
momento da construção;
Quando o defeito já está estabelecido, é recomendável uma reforma 
planejada  da  instalação,  lembrando  que  isto  também  representa 
segurança pessoal e patrimonial;
Quando forem usados dutos elétricos embutidos, estes devem estar 
vedados e suas extremidades devem estar fechadas e protegidas da 
umidade;
Entradas Padrões da instalação elétrica, Watt-hora-metro e disjuntores 
devem estar perfeitamente protegidos da umidade.

Ventiladores e 
Circuladores

Apresentam aquecimento anormal 
e  giro  visivelmente  abaixo  dos 
padrões normais (habituais).

Medida  Preventiva:  manutenção  periódica  de  limpeza  e  lubrificação 
dos mancais, a fim de prolongar a vida útil do motor.
Quando chega o fim da vida útil, refletida pelos sintomas de defeitos, é 
recomendável  a  troca  dos  enrolamentos  de  fio  magnético,  com  a 
finalidade  de  economia  de  energia,  mas  também como medida  de 
segurança pessoal e patrimonial.
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Máquinas de Lavar
O  motor  aquece  a  níveis 
visivelmente anormais ou a lataria 
externa oferece choques elétricos.

Chamar  um  técnico  especializado  para  verificar  as  condições  de 
corrente elétrica no motor  da lavadora,  que pode estar  consumindo 
potência bastante além do normal.

Condicionadores de 
Ar

O  condicionador  não  consegue 
mais manter os níveis habituais de 
temperatura,  para  as  mesmas 
condições ambientais externas;
A conta de luz apresenta aumento 
do  numero  de  kWh  consumidos, 
indo a um número muito além do 
habitual.

Chamar um técnico especializado para fazer a verificação de desgaste 
do motor,  compressor e do possível  vazamento do gás refrigerante, 
que deve, em caso de vazamento, ser reposto;
Também  existe  a  possibilidade  de  danos  nos  enrolamentos  dos 
motores  elétricos,  que  neste  caso  devem  ser  reparados  ou 
substituídos;
Escolha de um modelo de condicionador com capacidade adequada ao 
ambiente de se quer refrigerar.

Aparelhos de Som Consomem  uma  pequena 
potência, mesmo desligados.

Retirar da tomada, todas as vezes em que terminar a utilização, pois 
esta  medida  também  atende  a  segurança  do  aparelho  contra 
descargas atmosféricas.

Computadores

CPUs  em  modo  de  espera  e 
monitores  em  modo  de  espera 
consomem  energia  elétrica; 
alguns  modelos  de  CPUs  e 
Monitores  mesmo  desligados 
continuam  a  consumir  uma 
pequena quantidade de energia.

É  recomendável  o  desligamento  da  tomada  após  o  uso  com  a 
finalidade  de  economia  de  energia,  mas  também a fim  de  evitar  a 
exposição dos sensíveis circuitos a possíveis descargas atmosféricas 
que se propagam pela rede, mesmo a quilômetros de distância. Um 
dos  acontecimentos  mais  comuns  relacionados  a  descargas 
atmosféricas é  a  queima de modems,  devido à  energia estática  de 
descargas que vem através das  linhas elétrica e telefônica.

Consumo Mensal 
Incomum

A detecção de uma elevação de 
consumo mensal medida no Watt-
hora-metro  incomum,  é  um forte 
indício  de  defeitos  em aparelhos 
elétricos da residência ou mesmo 
na instalação. 

Devem ser  verificados,  neste  caso,  os  itens  suspeitos,  segundo  as 
informações apresentadas neste livro.

Fornecimento

Constantes  interrupções  devem 
ser  verificadas  junto  à 
concessionária  distribuidora  de 
energia;
Tensões elétricas muito acima do 
normal  provocam  aumento  de 
consumo e queima de aparelhos.

Um  técnico  especializado  poderá  fazer  a  verificação  dos  limites 
máximo e mínimo das tensões apresentadas pela rede. Quando estes 
limites  são  ultrapassados,  a  concessionária  distribuidora  deve  ser 
avisada,  de  maneira  a  tomar  as  providências  cabíveis.  Também 
existem  limites  para  interrupções  de  fornecimento,  devendo,  em 
primeira  instância,  estes  acontecimentos  serem  levados  ao 
conhecimento da distribuidora local de energia elétrica.

Geral Aparelhos ligados inutilmente.
Fazer  uma  reflexão,  de  maneira  a  identificar  os  desperdícios, 
eliminando a permanência em atividade de aparelhos quando estes 
não estão sendo utilizados de alguma forma.

Tabela 7: Resumos das principais medidas que podem ser tomadas para a eliminação de 
desperdícios de energia elétrica em uma residência.
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19  –  CÁLCULO  DE  CONSUMO  E  DA  ECONOMIA  TOTAL  DE 
ENERGIA ELÉTRICA PROPORCIONADA PELA RACIONALIZAÇÃO 
EM UMA RESIDÊNCIA: SIMULAÇÃO DE UM CASO POSSÍVEL

Para  encerrar  o  desenvolvimento  do  raciocínio  sobre  racionalização  do 
emprego  de  energia  elétrica,  é  ora  apresentada  a  análise  dos  resultados  de 
economia que podem ser obtidos em uma residência brasileira típica, através da 
simulação apresentada a seguir, que descreve o consumo elétrico de uma família 
de apenas três pessoas de classe média baixa. O consumo elétrico mensal típico 
dos aparelhos apresentados para a soma do consumo total foi baseado em dados 
coletados em pesquisa de campo enquanto que os aparelhos e quantidades dos 
mesmos  também  foram  baseados  na  realidade  encontrada  na  classe  social 
considerada.

Quando é considerado um número maior de habitantes para a residência, a 
tendência é a obtenção de resultados em porcentagem de economia, em kWh, um 
pouco  melhores  do  que  os  resultados  que  serão  apresentados  a  seguir; 
entretanto, para maior confiabilidade do cálculo, não foi considerado um número 
de pessoas maior.

A  seguir  é  apresentada  uma  tabela  com  o  consumo  elétrico  de  cada 
aparelho existente na residência hipotética considerada, sendo apresentado nas 
células brancas os dados sobre aparelhos que podem dar margem à economia de 
energia,  enquanto  que  nas  células  azuis  estão  os  dados  sobre  as  situações 
equivalentes a dos exemplos das células brancas anteriores, com os resultados da 
otimização de seu consumo elétrico. Os aparelhos sobre os quais não constam 
células brancas correspondentes são os que não oferecem margem à otimização 
de seu consumo elétrico.
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Aparelhos 
existentes em 

uma residência
de classe média 

baixa, com 3 
pessoas

Potência 
média 
(Watts)

consumo 
específico 

do Aparelho

Número 
estimado de 
dias de uso / 

mensal

Tempo 
médio 

estimado de 
utilização

diária

Consumo 
total médio
mensal em 

kWh

Gasto 
mensal em 
reais com 

energia 
elétrica
em kWh

Atitude de 
otimização

tomada

 1 Geladeira 
simples 280 
litros com 
problemas

70 30
*

Contínua >

37,8 R$ 14,60
Concerto da 

geladeira

1 Geladeira 
simples 280 

litros 
funcionando em 
Boas condições

70 30
*

Contínua <

27,00 R$ 10,16 ----

2 lâmpadas 
incandescentes 

(salas)
75 30 6 27,00 R$ 10,16

Troca de 
lâmpadas

2 lâmpadas 
fluorescentes 

compactas 
(salas)

15 30 6 5,4 R$ 2,03 ----

3 lâmpadas 
incandescentes 

(cozinha e 
outras áreas)

75 30 1 6,75 R$ 1,87
Troca de 
lâmpadas

3 lâmpadas 
fluorescentes 

compactas 
(cozinha e 

outras áreas)

15 30 1 1,35 R$ 0,50 ----

Chuveiro elétrico 4.400 30 40min 88,00 R$ 33,12
Medidas

1 e 2

Chuveiro elétrico 
usado com 

cuidados de 
racionalização

4.400 30 30min 66,00 R$ 24,84

1- Redução 
de tempo de 

abertura 
d’água

Chuveiro elétrico 
combinado com 

sistema de 
aquecimento 

solar

4.400 30 20min 44,00 R$ 16,56

2- Uso 
combinado 

com 
aquecedor 

solar
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1 vazamento de 
corrente elétrica 

na instalação
1 30 24h 0,72 R$ 0,27

Revisão da 
instalação

Aparelho de 
som desligado 
mantido ligado 

à tomada

1 30 24h 0,72 R$ 0,27
Desligar da 

tomada

TV Cor 20” 50 30 5h 7,50 R$ 2,82 ----

Ferro elétrico 
automático

1.350 5 2h 13,50 R$ 5,08 ----

Ventilador de 
mesa 60 30 5h 9 R$ 3,38 ----

Tanquinho 200 8 2h 3,20 R$ 1,20 ----

Tabela 8: Simulação do emprego das medidas descritas neste livro. Em branco, os valores de 
consumo comumente encontrados antes da aplicação das medidas de racionalização; em azul, os 
valores de consumo obtidos com a aplicação das medidas propostas e os casos em que não há 
possibilidade de redução de consumo.

* - Os valores em reais referem-se à tarifa de R$ 0,37640 por quilowatt.
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Mais algumas observações sobre a simulação

Os dados apresentados  na tabela  referem-se ao conjunto  de  aparelhos 
existentes em uma residência hipotética; porém, os dados específicos de cada 
aparelho  elétrico  foram  resultados  obtidos  em  situações  experimentais  reais 
diversas, sendo, portanto, perfeitamente reproduzíveis em seu conjunto.

Para  que os  cálculos  da  simulação fossem mais  conservadores  e  mais 
confiáveis, alguns valores de economia foram considerados bem abaixo do limite 
máximo que poderiam atingir, sendo eles:

-  A  geladeira  danificada (danos  na borracha,  compressor,  gás,  etc...),  que  foi 
considerada como gastando cerca  de 40% a mais  de  energia  elétrica  do  que 
gastaria uma geladeira em perfeito estado de funcionamento, mas que na verdade 
poderia apresentar consumo maior, especialmente em modelos antigos, onde o 
consumo pode ser 50% maior, sem contabilizar a existência de defeitos;
- O chuveiro, que poderia ser de até 6.000 Watts, foi considerado como tendo o 
valor de 4.400 watts,  por estar perto da realidade da maioria das pessoas. As 
potências maiores resultam em índices de economia maiores quando são alvo de 
ações de racionalização;
- Os vazamentos elétricos na instalação podem ser maiores na realidade do que o 
considerado no exemplo;
-  Os valores de economia considerando um aquecedor  solar  foram calculados 
separadamente, pois poucas pessoas têm acesso atualmente a um aquecedor 
solar;
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Balanço final da economia atingida na simulação:

A  tabela  a  seguir  mostra  a  economia  conseguida  com  as  medidas  de 
racionalização  implementadas,  segundo  a  tabela  anterior,  e  tarifas  cobradas, 
segundo as faixas de consumo atingidas.

Condições de Consumo e Economia 
Atingida

Consumo 
total em kWh

Preço 
total 

segundo 
tarifa 

social por 
faixa de 

consumo

Preço 
total 

segundo 
tarifa 

comum

Economia 
atingida 
em kWh 

%

1 – Gasto Total da Residência, antes da implementação 
das medidas de racionalização de consumo 194,19kWh R$ 53,30 R$ 73,09 0,0%

2 – Gasto Total da Residência, depois da 
implementação das medidas de racionalização de 

consumo, excluído o aquecedor solar
132,95kWh R$ 33,14 R$ 50,04 31,53%

3 – Gasto Total da Residência, em kWh e em Reais, 
incluído o aquecedor solar 110,95kWh R$ 25,89 R$ 41,76 42,86%

Faixas de Tarifas Sociais

0kWh até 30 kWh = R$ 0,12764 / kWh
> 30 kWh até 80 kWh = R$ 0,21875 / kWh

> 80 kWh até 100 kWh = R$ 0,21950 / kWh
> 100 kWh até 220 kWh = R$ 0,32923 / kWh

> 220 kWh = R$ 0,3764 / kWh

A residência que ultrapassa os 100Wh passa a pagar o valor de R$ 
0,37640 / kWh para todas as faixas de consumo, representando isto 

um grande salto para cima no valor da conta de luz.

OBS: Os valores cobrados segundo as faixas de consumo 
sempre se mantém os mesmos  até o limite das faixas 

consideradas, mesmo nos casos em que o consumo ultrapasse 
estes limites.

OBS: É importante notar os ganhos econômicos, adicionais 
à economia de energia elétrica, ao se atingir uma faixa de 

consumo inferior e pagar menos por kWh consumido.

Aos valores apurados, ainda, soma-se a alíquota de ICMS 
de 12%. O adicional ao valor consumido, soma-se ao 

mesmo e a mais uma pequena margem, de maneira que o 
consumidor paga a totalidade do imposto incidente sobre a 
conta total final, que é fechada de maneira exata na fatura 

de cobrança bancária.

Tabela 9: Balanço final de consumo e economia atingida em uma residência de classe média baixa 
e faixas de tarifas sociais subsidiadas pelo governo.
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É  importante  observar  que  o  índice  atingido  de  economia  da  tabela  é 
referente ao número de kWh consumidos, ficando a porcentagem da economia em 
dinheiro acima da porcentagem de economia de energia, devido à existência das 
“tarifas  sociais”  diferenciadas  por  faixas  de  consumo.  No  caso  do  exemplo 
anterior,  31,53% de  energia  economizada  representa  37,82% de  economia 
monetária na tarifa social. Para o caso do uso de um aquecedor solar, somado a 
todas  as  outras  medidas  de  racionalização  descritas,  a  economia  de  energia 
elétrica seria de 42,86%, enquanto que a economia monetária seria de 51,42% em 
relação  à  situação  original  considerada.  Neste  cálculo,  como  visto,  não  estão 
embutidos  os  impostos,  que  se  somam  aos  valores  da  tarifa  de  consumo; 
entretanto, como os impostos são cobrados proporcionalmente ao valores da tarifa 
de  consumo,  os  valores  finais  a  serem  pagos  permanecem  com  índices  de 
economia similares aos aqui relatados. 

Por  outro  lado,  para  quem  já  havia  implementado  medidas  de 
racionalização em sua casa, são esperados índices de economia menores do que 
estes, mas, mesmo assim, na maioria dos casos, ainda será possível ampliar a 
margem  de  economia  de  energia  elétrica  já  atingida,  com  a  aplicação  das 
informações contidas neste trabalho.
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20 – CONFERINDO A FATURA DE COBRANÇA DE CONTA 
DE CONSUMO ELÉTRICO RESIDENCIAL

Agora,  mais  uma  vez  seguindo  os  dados  apresentados  na  tabela  8  e 
calculando a soma de todas as faixas de consumo atingidas, segundo o valor a 
ser pago em Reais por kWh para cada uma das faixas, temos o Valor Total da 
Tarifa, como mostrado na fatura de uma conta de energia: 

Dados do Faturamento
(Exemplo 2, com as medidas de racionalização aplicadas)

Quantidade 
em kWh

Tarifa por 
kWh

Valor em 
Reais

Consumo: (até 30 kWh) 30 0,12764 3,8292

Consumo: (até 80 kWh) 50 0,21875 10,9375

Consumo: (até 100 kWh) 20 0,21950 7,528

Consumo: (até 220 kWh) 32,95 0,32923 10,8481

Consumo: (> 220 kWh) -------- 0,37640 --------

Valor Total da Tarifa Elétrica - (soma das faixas): 132,95 ---- 33,14

VALOR TOTAL COBRADO

   O valor total cobrado é composto da soma do Valor Total da Tarifa Elétrica + impostos 
cobrados sobre o valor total da fatura. Para que o consumidor tenha a certeza da exatidão do 
cálculo constante em sua fatura de cobrança, basta conferir o valor da soma das faixas de 
consumo, identificadas como “CONSUMO”. Da mesma maneira, os valores consumidos em 
kWh estão discriminados na fatura.

Tabela 10: Cálculo de uma fatura de cobrança de energia elétrica.
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CONCLUSÃO

Economizar  energia  elétrica  não  precisa,  de  maneira  alguma,  ser  uma 
atitude de renúncia, da qual depois de um certo tempo retrocede-se, com a volta 
do  consumo  de  energia  elétrica  ao  nível  anterior,  como já  acontece  hoje  em 
muitas residências brasileiras. As verdadeiras atitudes de racionalização do uso 
da energia elétrica são medidas definitivas de mudança de procedimentos e de 
hábitos,  que  na  verdade  representam  vantagens  para  o  usuário  de  energia 
elétrica, tanto em economia quanto em qualidade de vida. Com as medidas que 
foram  propostas  neste  livro,  será  possível,  em  muitos  casos,  a  redução 
permanente do consumo de energia elétrica, além do que já foi conseguido até 
agora  pela  maioria  das  pessoas.  Além dos  benefícios  imediatos  da  economia 
energética  e  monetária,  esta  também  é  uma  oportunidade  do  leitor  fazer  um 
exercício cívico, ajudando o país a equilibrar o seu balanço energético, no qual o 
resultado final  também depende da soma dos esforços de cada cidadão,  cuja 
participação é imprescindível.

É  desejo  do  autor  deste  trabalho  que  sua  realização  tenha  sido  uma 
contribuição  efetiva  para  enriquecimento  cultural  das  pessoas  e  para  que  as 
mesmas  sejam  beneficiadas,  individualmente  e  coletivamente,  colhendo  os 
resultados da aplicação dos conhecimentos aqui expostos.

FIM
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APÊNDICE

Este livro foi escrito baseado em conhecimentos teóricos, na experiência e 
também na pesquisa de dados, onde durante o seu processo de desenvolvimento 
foram ouvidos diretores de projetos importantes e alguns técnicos especializados 
em eletrotécnica, bem como alguns serviços de atendimento de empresas, aos 
quais também cabe citação e agradecimentos, sendo eles:

“ONG - Sociedade do Sol” - Mantenedora do projeto ASBC - Aquecedor Solar de 
Baixo Custo, nas pessoas de:

Coordenador: Augustin T. Woelz; 
Pesquisador voluntário: José Ângelo Contini;
Pesquisador voluntário: Edison Urbano;
Equipe administrativa do Cietec - Centro Incubador de Empresas Tecnológicas 

Soletrol®  Sistemas  de  Aquecimento  Solar,  na  pessoa  do  Engenheiro  Amaury 
Gomes  –  Consultor  de  vendas,  por  informações  citadas  sobre  aquecedores 
solares;

ELETRO FOCO – Empresa de manutenção de aparelhos eletroeletrônicos, de Ilha 
Solteira, S.P., na pessoa do Técnico Heriberto de Souza por informações citadas 
referentes à falha em motores elétricos;

Distribuidora de energia ELEKTRO
Pelas informações citadas pelo seu serviço de tele-atendimento.

O  acréscimo  de  dados  das  fontes  citadas  ao  conteúdo  deste  livro  foi 
importante  para  que  o  mesmo  pudesse  oferecer  informações  atualizadas;  da 
mesma maneira, o compartilhamento de experiências também será importante ao 
leitor, caso este queira saber mais sobre o implemento de medidas que levem a 
otimização cada vez maior do uso da energia elétrica residencial,  assim é ora 
sugerido que os conhecimentos adquiridos aqui sejam considerados apenas como 
um primeiro passo no vasto campo da racionalização do uso da energia elétrica e 
que por causa disto,  o leitor continue a consultar outras fontes de informação, 
sendo também sugerido que o mesmo compartilhe com outras pessoas as suas 
experiências bem sucedidas nesta área.
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Glossário: principais termos utilizados e relacionados

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Acumuladores: dispositivos que acumulam energia elétrica sob a forma química.

Ajustar: tornar justo;
Adaptar;
Igualar;
Pactuar;
Tratar;
Combinar;
Regular.

Ajuste: ato de ajustar.

Ajuste Fino: ajuste contínuo, que permite que sejam cobertas inúmeras possibilidades de ajuste.

Analogia: proporção;
Correspondência;
Relação de semelhanças entre coisas diferentes.

Analógico: que tem analogia.

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil). 

Ambiental: relativo a ambiente.

Amperímetro: aparelho destinado a medir o número de Ampéres de uma corrente elétrica.

Ampére: unidade de intensidade de corrente elétrica.

Arquitetônico: relativo à arquitetura.

Bateria: conjunto dos acumuladores elétricos.

Boiler: reservatório isolado termicamente, onde é armazenada água aquecida.

Central nuclear: central que produz eletricidade a partir da energia nuclear libertada num reator nuclear.

Ciclométrico: no caso dos medidores de potência elétrica, o mesmo que "digital".

Coletor: aquele que recebe coletas;
Aquele que reúne, compila, recebe.

Compacta: que tem as partes componentes muito juntas;
Comprimida;
Densa;
Concentrada.

Compressor: aparelho que comprime, que força;
Máquina que reduz o volume de um gás aumentando-lhe a pressão a que está sujeito.

Consumo: ato ou efeito de consumir;
Gasto, saída, extração, venda (de mercadorias);
Totalidade dos bens e serviços consumidos;
Procura;
Quantidade de energia absorvida em um processo.

Demanda energética: quantidade de energia requisitada.

Desperdício: esbanjamento;
Dissipação;
Perda.

Digital: relacionado com dígitos;
Relativo aos dados codificados ou convertidos em valores numéricos.

Ecologia: do Grego oîkos = casa + logos = tratado (estudo);
Ramo da Biologia que estuda as relações das plantas, dos animais e do homem com o meio ou com o ambiente;
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Estudo de um grupo territorial natural, no conjunto das suas relações com o meio geográfico e das condições de vida social.

Ecológico: que se refere à ecologia.

Economia: ciência que tem por objetivo o conhecimento dos fenômenos relativos à produção, distribuição e consumo de 
Bens e serviços de uma sociedade;
Atividade, vida, sistema econômico;
Modo de administrar ou governar, gastando pouco;
Parcimônia no gastar;
Harmonia existente entre as várias funções de um organismo vivo.

Energia: faculdade que possui algo para produzir atividade ou trabalho;
Poder de ação.

Energia nuclear: energia libertada como resultado de uma fusão ou fissão nuclear.

Elétrico: do grego élektron;
Relativo a eletricidade.

Elétron:  partícula  subatômica  de  carga  negativa  que  gravita  em  volta  do  núcleo  do  átomo  e  cujo  diâmetro  é, 
aproximadamente, a bilionésima parte de um centímetro.

Específico: próprio de uma espécie particular;
Característico;
Exclusivo.

Estator; parte de um motor ou gerador elétrico que não gira durante o funcionamento da máquina e que cria um campo 
magnético que influencia o rotor.

Exaustor: aparelho que remove o ar viciado, fumos ou maus cheiros, de cozinhas e recintos fechados.

Fissão nuclear: reação nuclear em que um núcleo atômico se divide em duas partes iguais, liberando energia.

Fluorescência: emissão de luz que certas substâncias apresentam quando previamente se faz incidir sobre elas certas 
radiações invisíveis, tais como os raios ultravioletas.

Fluorescente: fonte luminosa que emite radiação de fluorescência.

Fotoelétrico:  efeito:  libertação  de  elétrons  da  superfície  de  um  condutor  quando  este  é  atingido  por  uma  radiação 
eletromagnética de um determinado comprimento de onda (efeito usado nas células fotoelétricas).

Fotovoltaico: efeito de se gerar uma corrente elétrica a partir da incidência da luz sobre um metal.

Freqüência: número completo de ciclos ou oscilações por unidade de tempo (geralmente por segundo) de um sistema 
vibratório ou qualquer outro fenômeno periódico, ou número de vezes que a corrente passa pelo valor zero na mesma 
direção e por unidade de tempo.

Gerador: máquina utilizada na conversão de energia mecânica em energia elétrica.

Hidrelétrica: relativa à energia elétrica produzida por meio de energia hidráulica.

Incandescente: aquecido ao rubro;
Posto em brasa;
Ardente;
Lâmpada que emite luz por aquecimento de um filamento metálico.

Internet: rede mundial de Computadores que interliga instituições, empresas e pessoas, de maneira a divulgar todos os 
tipos de informação, através de páginas eletrônicas e fazer transitar informações entre estes pontos.

Isolador: corpo que interrompe ou dificulta a comunicação do calor ou da eletricidade;
Aparelho de matéria isolante (vidro, porcelana, plástico, etc.), para isolar corpos eletrizados ou aqueles a que se comunica 
Eletricidade.

Luz: radiação eletromagnética visível, com diferentes comprimentos de onda, que constitui o espectro da luz solar e cuja 
partícula fundamental é designada fóton.

Medidor: aquele que mede.

Meia vida: expressão de linguagem (Brasil) que define um aparato qualquer, com considerável tempo de uso e que ainda 
oferece condições de reutilização;
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Microondas: ondas de rádio de comprimento extremamente pequeno, usada em telecomunicações e em fornos eletrônicos 
(fornos de microondas).

Modo de espera: situação na qual um aparelho continua ligado, mas ficando em repouso a espera de reativação.

Monitor: tela de um computador.

Nuclear: relativo a um núcleo atômico ou biológico;
Principal;
Essencial.

Otimização: tirar o máximo partido de;
Obter o melhor resultado de;
Tornar ótimo;
Planear ou desenvolver com o máximo de eficiência (especialmente uma atividade econômica).

Plutônio: elemento transuraniano (número 94 da classificação periódica), que se obtém através do bombardeamento por 
nêutrons do urânio e que tem sido utilizado em reatores nucleares e armamento nuclear.

Potência: qualidade de potente;
Poder;
Vigor;
Força;
Poderio;
Autoridade;
Capacidade de realizar;
Força aplicada à realização de certo efeito;
Quantidade de energia envolvida.

Projeto: plano;
Intento;
Desígnio;
Redação provisória de lei, de um contrato, de estatutos, etc.;
Plano geral de uma obra;
Iniciativa.

Racionalização: ato ou efeito de racionalizar; 
Organização de uma atividade a partir  de um estudo científico,  a fim de adaptar  eficazmente os meios aos objetivos 
perseguidos.

Racionalizar: tornar racional;
Fazer meditar;
Tornar reflexivo.

Racionamento: ato de racionar;
Distribuição de gêneros por meio de ração.

Rádio: radiações que atravessam certos corpos opacos.

Rádio Freqüência: faixa de valores de oscilações periódicas em que se dão as emissões de rádio.

Racionar; impor oficialmente a ração a;
Distribuir (gêneros, víveres, etc.) como ração;
Limitar a quantidade de.

Reator nuclear: aparelho em que se produz uma reação nuclear em cadeia controlada, da qual resulta energia, aproveitada 
e convertida em energia calorífera.

Reostato: dispositivo elétrico que permite fazer variar a intensidade da corrente elétrica.

Residência: morada habitual;
Domicílio.

Residencial; relativo ou pertencente à residência;
Onde se localizam residências;
Próprio para residências.

Resistência: qualidade que um material apresenta de se opor à passagem de uma corrente elétrica;
Fio metálico com essa qualidade, utilizado geralmente em aparelhos de aquecimento.

Rotor: parte giratória de uma máquina ou motor elétrico;
Grande hélice dos helicópteros.
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Solar: relativo ao sol.

Tarifa Social: sistema de cobrança diferenciada sobre o consumo elétrico de pequenos consumidores residenciais, vigente 
no Brasil,  onde paga menos, em proporção, quem consome menores quantidades de energia elétrica. Esta política de 
cobrança diferenciada funciona como instrumento de distribuição de renda.

Termoelétrico: relativo a termoeletricidade.

Termoeletricidade: eletricidade desenvolvida pelo calor;
Eletricidade produzida a partir da captação do calor.

Termostato: dispositivo destinado a manter constante a temperatura de um sistema, através de regulação automática.

Transformador: aparelho elétrico utilizado para aumentar ou diminuir a tensão de uma corrente alternada, sem lhe alterar a 
freqüência.

Tubular: que tem forma de tubo ou é constituído por tubos. 

Urânio:  metal  radioativo  (número  92  da  classificação  periódica)  branco  e  combustível  que  se  pode  desintegrar 
atomicamente em cadeia e que, por isso, é usado para se obter energia nuclear.

Vazão: ato ou efeito de vazar;
Vazante;
Vazamento, escoante;
Quantidade de fluido fornecido por qualquer corrente líquida ou gasosa, na unidade de tempo.

Vazamento elétrico: circulação de corrente elétrica indesejada que promove perdas de energia elétrica em uma rede elétrica 
ou em um aparelho elétrico;

Vazar: tornar vazio;
Esvaziar;
Entornar;
Despejar;
Derramar;
Verter (o metal em fusão), nas formas;
Tornar oco;
Esgotar-se pouco a pouco;
Escoar.

Voltímetro: eletrômetro com o qual se mede a força eletromotriz de um gerador ou a diferença de potencial (tensão elétrica).

Volume: espaço ocupado por um corpo;
Extensão, em três dimensões;
Objeto que ocupa certo espaço.

Watt: unidade do Sistema Internacional de medidas:
1 - Em potência mecânica, igual à potência de um joule por segundo;
2 - Em unidade de potência elétrica, é igual à potência de uma corrente de um ampére sob a tensão elétrica de um volt.

Watt  /  hora:  unidade  de  medida  de  trabalho  e  de  energia  elétrica  igual  a  3.600  joules,  correspondente  a  potência 
despendida pela circulação de uma corrente elétrica de 1 ampére, sob a tensão elétrica de 1 volt, durante uma hora.

Watt-hora-metro: Medidor de potência elétrica consumida em função do tempo.
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Referências bibliográficas da Internet:

Sites de fabricantes, de empresas de comércio e de algumas Instituições, as quais, 
disponibilizam via Internet informações técnicas que foram utilizadas na pesquisa 
que fez parte da elaboração deste trabalho. 

Lavadoras, geladeiras e freezers e ventiladores

1 - www.brastemp.com.br
2 - www.eletrolux.com.br
3 - www.cônsul.com.br

Aparelhos de som, videocassetes, DVDs  e televisores

4 - www.cce.com.br
5 - www.philco.com.br
6 - www.sharp.com.br
7 - www.philips.com.br
8 - www.jvc.com.br
9 - www.sony.com.br
10 - www.sanyo.com.br
11 - www.semptoshiba.com.br

Ferros de passar roupa, aspiradores, duchas, chuveiros, dimmers e torradeiras

12 - www.arno.com.br
13 - www.walita.com.br
14 - www.fame.com.br
15 - www.lusolink.com.br
16 - www.corona.com.br
17 - www.lorenzetti.com.br
18 - www.kdt.com.br
19 - www.thermosystem.com.br 
20 - www.martronic.com.br

Lâmpadas incandescentes e fluorescentes

21 - www.ge.com.br
22 - www.sylvania.com.br
23 - www.osram.com.br

Videogames e lâmpadas

24 - www.dynacom.com.br

Computadores, impressoras e monitores

25 -  www.itautec.com.br
26 - www.hp.com.br
27 - www.lge.com.br
28 - www.epson.com.br
29 - www.dell.com.br

Motores elétricos

30 - www.weg.com.br

http://www.weg.com.br/
http://www.dell.com.br/
http://www.epson.com.br/
http://www.lge.com.br/
http://www.hp.com.br/
http://www.itautec.com.br/
http://www.dynacom.com.br/
http://www.osram.com.br/
http://www.sylvania.com.br/
http://www.ge.com.br/
http://www.martronic.com.br/
http://www.thermosystem.com.br/
http://www.kdt.com.br/
http://www.lorenzetti.com.br/
http://www.corona.com.br/
http://www.lusolink.com.br/
http://www.fame.com.br/
http://www.walita.com.br/
http://www.arno.com.br/
http://www.semptoshibe.com.br/
http://www.sanyo.com.br/
http://www.sony.com.br/
http://www.jvc.com.br/
http://www.philips.com.br/
http://www.sharp.com.br/
http://www.philco.com.br/
http://www.cce.com.br/
http://www.eletrolux.com.br/
http://www.brastemp.com.br/
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Exaustores

31 - www.gerbar.com.br

Comercio e Serviços Especializados – Informações diversas sobre iluminação

32 - www.gelighting.com/br/institute
33 - www.interlampadas.pt

Sistemas de Energia Solar para Aquecimento e Fotovoltaicos

34 - www.soletrol.com.br
35 – www.sunpower.com.br
36 – www.heliodinamica.com.br

Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica ELEKTRO

37 - www.elektro.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANATEL

38 - www.aneel.gov.br

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL

39 - www.procel.gov.br

ONG – Utilidade Pública

40 - www.sociedadedosol.org.br

ONG Ambientalista

41 - www.fgaia.org.br

Informações sobre Física

42 - www.tcfisicanet.com

Dicionário da língua Portuguesa na Internet

43 - www.priberam.pt/DLPO

Pesquisa de campo econômica -  custos de materiais:

Supermercados Proença, na cidade de Ilha Solteira – S.P.
MGN materiais elétricos, na cidade de Ilha Solteira – S.P.

http://www.priberam.pt/DLPO
http://www.tcfisicanet.com/
http://www.fgaia.org.br/
http://www.sociedadedosol.org.br/
http://www.procel.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/
http://www.elektro.com.br/
http://www.heliodinamica.com.br/
http://www.sunpower.com.br/
http://www.soletrol.com.br/
http://www.interlampadas.pt/
http://www.gelighting.com/br/institute
http://www.gerbar.com.br/
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