
 

Vilões da conta de luz: eletrodomésticos com maior consumo 

Conhecer o gasto energético de seus eletrodomésticos e eletrônicos é essencial para controlar sua conta 
de luz e saber como economizar. Na hora de comprar um novo aparelho, é comum se deixar levar por diversas 
características. Talvez um notebook mais veloz, ou uma máquina de lavar com mais funções de lavagem e 
secagem. Mas é importante não deixar de conferir qual será o impacto desse novo equipamento na conta de 
luz. Porque não parecer muito em um primeiro momento, mas ao final do mês pode gerar um gasto além do 
desejado.  

Disponível em: <https://tinyurl.com/y9fssmrs>. Acesso em 18 de mar. de 2021. 
 

Etiqueta de eficiência energética 
A Etiqueta é o Selo de 

Conformidade que aposta aos produtos 
nos pontos de venda, evidencia o 
atendimento a requisitos de desempenho 
estabelecidos em normas e regulamentos 
técnicos. 

Dependendo do critério de 
desempenho avaliado, ela recebe nomes 
diferentes. Quando a principal informação 
é a eficiência energética do produto, por 
exemplo, ela se chama Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia, e classifica os 
produtos em faixas coloridas que variam 
da mais eficiente (A) à menos eficiente (de 
C até G, dependendo do produto), além de 
fornecer outras informações relevantes 
(como, por exemplo, o consumo de 
combustível dos veículos e a eficiência na 
lavagem e no uso da água em lavadoras de 
roupa). 

Cada linha de eletrodoméstico possui 
sua própria etiqueta, mudando de acordo com 
as características técnicas de cada produto. 

 Disponível em: <https://www2.inmetro.gov.br/pbe/a_etiqueta.php>. Acesso em 18 de mar. de 2021. 

Como o consumo de energia é calculado? 

A unidade de medida que mais ajuda a identificar o consumo (e, portanto, o gasto futuro) de energia 
elétrica é o quilowatts-hora (kWh). Sabendo o consumo em kW ou W de um aparelho e estimando, em horas, 
a quantidade de tempo por mês em que ele ficará funcionando, chega-se ao kWh. Após saber essa medida, 
basta saber qual a tarifa é cobrada pelo consumo de energia elétrica em nossa cidade. Em Goiás, por exemplo, 
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a tarifa cobrada pela Enel é de aproximadamente R$ 0,547 por cada quilowatt-hora (kWh), na categoria B1 
(“baixa tensão residencial”). 
 

Veja como calcular o consumo dos eletrodomésticos a seguir: 

 Lâmpada de LED 

Supondo que uma lâmpada LED que consome 9 watts fica ligada 8 horas por dia. O consumo total da 
lâmpada, em um mês, será: 

 9 x 8 x 30 = 2160 Wh. → Agora transformar esse valor para kWh.  
Como um quilowatt corresponde a 1000 watts, então, 2160 Wh ÷ 1000 = 2,16 kWh → Esse é o gasto total 

por mês em kWh. 
Como a tarifa cobrada em Goiás é R$ 0,547 por 1 kWh, então, 0,547 x 2,16 = 1,181. Logo, essa lâmpada 

de Led representará um gasto de R$ 1,18 por mês. 

 Chuveiro 4600W 

A potência desse modelo é de 4600W. → Ao transformar essa potência em kWh, tem-se 4600 ÷ 1000 = 4,6 
kWh.  

Supondo em 4 banhos de 10 minutos por dia (pensando em uma família de quatro pessoas): são 20 horas 
de banho por mês. 

Logo: 4,6 kWh x 20 horas = 92 kWh/mês. Esse gasto representará em 92 kWh x R$ 0,547 = R$ 50,324 na 
conta de energia elétrica no final do mês. 

 Geladeira 

Supondo que uma geladeira tem consumo de 35,4 kWh/mês, tem-se: 
O preço final será: 35,4 kWh x R$ 0,547 = R$ 19,36. 
Portanto a conta de energia dessa casa, considerando apenas esses eletrodomésticos, será de 

aproximadamente R$ 78,86. 

Disponível em: <https://tinyurl.com/y7v3lwt2>. (Adaptada). Acesso em 23 de abr. de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

Responda as atividades em seu caderno 
 

01. Preencha os espaços em branco na tabela a seguir. Considere o mês com 30 dias e o valor do kWh igual a 
R$0,547. 

 

Eletrodoméstico 
Potência 
em Watts 

Tempo de 
uso diário 

Consumo por 
mês (kW) 

Gasto médio 
mensal 

Aspirador de pó 1000 20 min 
 

R$ 5,47 

Condicionador de Ar 3500 8h 360 R$ 196,92 

Cafeteira Elétrica 100 1h 30 
 

Geladeira 1 porta 200 
 

60 R$ 16,20 

Micro-ondas 1300 20 min 13 R$ 7,11 

Ventilador 100 48min 
 

R$ 13,12 

Quer conhecer mais sobre os aparelhos que gastam mais energia elétrica? Se possível 
assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XXPUBKh7nmU.  

 



02. Dentre os eletrodomésticos da sua casa pesquise qual o kWh/mês de um deles. Calcule o valor pago no 
final do mês de acordo com a tarifa cobrada na conta de energia de sua casa. 

03. Observe a imagem a seguir, representando etiquetas de eficiência energética de duas geladeiras. 

 
As geladeiras da marca ALFA e da marca BETA, respectivamente, estão à venda em uma loja de 
departamentos. Um comprador deseja levar a que possui o menor consumo energético. Calcule a quantidade 
de energia em kWh que cada geladeira consome e defina o valor que o cliente pagaria em sua conta mensal 
com cada uma das geladeiras. (considere: Tarifa R$ 0,62759 kWh). 
 
04. Escolhendo um modelo de lâmpada LED que consome 7 watts e considerando que a lâmpada fique ligada 
8 horas por dia, com uma tarifa de R$ 0,312, qual será o consumo aproximado da lâmpada em um mês? 

a) (  ) 0,52. b) (  ) R$ 2,49. c) (  ) 2,81. d) (  ) 174,72. 

05. Eletrodomésticos mais econômicos são uma alternativa para diminuir o valor da conta de energia elétrica. 
Além dessa atitude quais outras podem ser tomadas para reduzir o valor da conta de energia e 
consequentemente o impacto ambiental decorrente da produção de energia. 

06. Analise as afirmações a seguir relacionadas ao consumo de energia em eletrodomésticos. 

I –  Todos os equipamentos elétricos possuem o mesmo consumo de energia elétrica, o que muda de um para 
outro é o tempo de utilização. 

II –  Para calcularmos o consumo da energia elétrica, precisamos saber a potência do aparelho, bem como o 
tempo em que esse aparelho funciona. 

III –  Aparelhos eletrônicos necessitam de energia elétrica para funcionar, e ao receberem essa energia elétrica, 
eles a transformam em outra forma de energia. 

Quais estão corretas? 

a) (  ) Apenas I. b) (  ) Apenas III. c) (  ) II e III. d) (  ) I e III. 

 


