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A eletricidade é vital para a vida moderna e é 
desnecessário ressaltar sua importância, quer 
propiciando conforto aos nossos lares quer atuando 
como insumo nos diversos segmentos da economia. 
Muitos não se preocupam com o consumo de energia e 
nem com o desperdício e outros não possuem 
informações necessárias para o uso racional deste 
importante insumo na sociedade moderna. Há também 
a limitação na geração e distribuição da energia elétrica 
e sua escassez pode gerar aumento de preço. A 
energia é usada em aparelhos simples, tais como 
lâmpadas e motores elétricos ou em sistemas de maior 
complexidade, tais como os encontrados em diversos 
equipamentos, tais como automóvel ou em uma 
fábrica4

. “Estes equipamentos e sistemas transformam 

formas de energia. Uma parte dela sempre é perdida 
para o meio ambiente durante esse processo. Por 
exemplo: uma lâmpada transforma a eletricidade em 
luz e calor. Como o objetivo da lâmpada é iluminar, 
uma medida da sua eficiência é obtida dividindo a 
energia da luz pela energia elétrica usada pela 
lâmpada”

2. Devido a sua relevância e importância para 
a vida das pessoas, a disseminação da educação 
energética exige muito mais do que a escola vem 
proporcionando até então. Acredita-se que seja uma 
atividade de importância para a economia domestica e 
de um modo mais complexo para a economia do Brasil. 
Pois se o consumo continuar aumentando 
desordenadamente será necessária maior investimento 
na produção de energia. E neste momento, buscar a 
economia de energia e a eficiência dos equipamentos 
eletroeletrônicos é importante para apoiar o 
crescimento da Brasil e também como forma de 
economia para a população. O consumo de energia 
elétrica tem aumentado constantemente nos últimos 
anos, e de acordo com dados obtidos pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia e citada pelo Jornal do Brasil, este 
aumento foi de 11,4% em janeiro de 2013 em 
comparação com o mesmo mês de 2012 para o 
consumo residencial1. Com o consumo aumentando, há 
a necessidade de conscientizar a população quanto a 
economizar energia e também para utilização racional 
dos recursos disponíveis para que não ocorra falta no 
sistema nacional e também há a necessidade de uma 
melhoria na qualidade do investimento para novos 

empreendimentos na área de geração de energia pois 
“geralmente o uso de lâmpadas de melhor Eficiência 

Energética leva a um investimento maior, mas 
proporciona economia nos custos operacionais”

3. 
Assim, este trabalho está investigando se as lâmpadas 
conhecidas como econômicas, realmente estão 
atendendo ao que se propõe dentro da variável 
potência consumida. 
 
Inicialmente foi construido o referencial teórico e o Nest 
Nos ensaios, busca-se comparar os resultados 
encontrados com a literatura disponível, e a medição da 
potência das cargas através de Wattímetros. 
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25 73,00 2 5,84 - - 

40 116,80 5 14,60 11 32,12 

60 175,20 7 20,44 15 43,80 

75 219,00 9 26,28 18 52,56 

Calculo para utilização de 8 horas diárias durante 365 dias (1 ano) 

 
 
O trabalho ainda esta em andamento e dentro do prazo 
estabelecido no projeto de pesquisa. Espera-se atingir 
o objetivo que é de responder ao questionamento se 
realmente as lâmpadas conhecidas como econômicas 
são realmente eficazes e contribuem para a redução do 
consumo de energia. 
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