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CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

III. Potência 

POTÊNCIA  

6.POTÊNCIA 
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Agora vamos falar sobre a potência em elementos passivos, no caso, os resistores. 

Conceito de Potência 

Recordando rapidinho o conceito de potência: 

“Potencia é uma variação da energia em uma determinada variação do tempo. “ 

Mas como assim? 

Simples, potência (p) é a velocidade com que, se consome ou se absorve, uma energia medida 
em watts (W). 

 

Onde w é a energia em Joules, t é o tempo medido em segundos, e p é a potência medida em 
watts (W). 

Potencia elétrica 

Agora que sabemos o conceito de potência, vamos associar com a eletricidade.  

Se potencia é a velocidade que consome uma energia em um determinado tempo, essa energia 
pode ser o que?  

A corrente elétrica, isso mesmo! E corrente elétrica, é uma quantidade de carga que flui em um 
determinado tempo pelo circuito. 

 

Onde q é a carga em Coulomb e t é o tempo em segundos. 
Outro detalhe devemos nos atentar, é que, Joule é equivalente a Coulomb x Volts  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfA1HlVwVAg&feature=emb_logo
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5065
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5056
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5066
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5063
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5057
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5059
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5058
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5060
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5062
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1221/exercicio/5061
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Logo temos que, resolvendo a equação e fazendo uma análise dimensional: 

 

Farei algumas relações para tornar nossa vida mais fácil em alguns exercícios. 

Lembra que eu disse que 

 

Pois é, vamos reformular mais duas equações de potência. Isolando o i temos que 

 

portando ficamos assim, substituindo v 

 

e substituindo i 

 

Tá ai, mais duas fórmulas para resolver os exercícios facilmente. 

Okay, definindo então que potência é igual a tensão vezes a corrente, a potência pode ser 
negativa ou positiva. Por que? Porque ela pode ser consumida ou fornecida por algo. 

Potência consumida x Potência fornecida 

Ó é simples. Pelo sinal da corrente, podemos dar o mesmo sinal para a potência, pois assim, o 
sinal determina se a corrente está entrando ou saindo. Ou seja, fornecendo ou consumindo. 

Potência é consumida por elementos em que a corrente entra pelo polo positivo: 
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Um exemplo de potência consumida é por resistores. Percebemos que a convenção de sinal é 
positiva para potência consumida. 

Vamos ver um exemplo: 

 

Nesse circuito vemos vários resistores nos quais circulam correntes. Agora vamos marcar as 
quedas de tensão nos resistores, tanto seus polos quanto seu valor: 

v1= i1* R1=10*0,8=8V 

v2= i2* R2=10*1=10V 

v3= i2* R3=6*2=12V 

v4= i3* R4=4*3=12V 

 

Como as correntes estão entrando nos polos positivos das quedas de tensão, a potência é 
consumida e o sinal convencional é positivo: 

p1 = i1* v1=10*8=+80W 

p2 = i1* v2=10*10=+100W 

p3 = i2* v3=6*12=+72W 

p4= i3* v4=4*12=+48W 

A potência é fornecida por elementos onde a corrente sai pelo polo positivo, como as 
fontes de tensão: 
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Percebemos que a convenção de sinal é negativa para potência fornecida. 

Vamos continuar o exemplo anterior, olhando para a fonte de tensão: 

 

A corrente sai pelo polo positivo da fonte de tensão, logo sua potência é: 

pfonte= - vfonte*ifonte= -V* i1= -30*10= -300W 

Último detalhe para esse assunto é que em um circuito, a soma de todas as potências de cada 
elemento, deve ser igual a zero. Isso é o princípio de conservação de energia. Ou seja 
galerinha, tudo que é fornecido, o circuito consumiu, nada a mais e nada a menos. 

∑p=0 

Vamos ver isso no nosso exemplo? 

∑p = pfonte+p1+p2+p3+p4= -300+80+100+72+48=0 

Bom é isso aí! 

Energia Elétrica 

Depois de ver o conceito de potência elétrica, vamos entender um pouquinho por último sobre 
como funciona um consumo de energia elétrica no nosso dia a dia. 

Vocês sabem me dizer o que consome energia elétrica em casa??? 

TUDO! Não tudo, mas tudo que está conectado na tomada da sua casa, ou que utiliza da energia 
elétrica para funcionar, como lâmpadas, cerca elétrica, entre outros. 

Como a companhia de energia elétrica da sua cidade mede o seu consumo em casa? 
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Conta de Luz 

Se alguém já teve a curiosidade de dar aquela olhadinha de como funciona uma conta de luz da 
sua casa, sabe que a companhia muda a o jeito de mostra o consumo de energia na sua casa, 
utilizando de técnicas como: 

• Mostrar em kW, ou seja, dividir por 1000 
• Mostrar em função de hora (kWh) 

Vou lhes ensinar a fazer esse cálculo. 

Vamos supor que você tenha um aparelho em casa que consuma 100 W. Se esse aparelho 
ficar ligado dia e noite, sem desligar. Quanto no fim do mês, esse consumo representará 
em sua conta de luz? 

Bom, é simples, supondo o mês ter 30 dias, e o dia ter 24 horas, temos que: 

tempo=30*24=720 horas 

E a potência desse aparelho em kW é: 

 

Com isso temos a consumo que será 

energia consumida= potência*tempo=0,1*720=72kWh 

Caso você queira saber o quanto isso representa em R$ (Reais), na sua conta, basta multiplicar 
esse valor do consumo pelo valor do kWh da sua cidade (que está informado na conta de 
energia). 

Agora fazer exercício, e ficar atento para as contas de energia! 
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1) 
 

R1 

 

 
2) 
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R2 
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RESPOSTAS 

 
3) 
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R3 

 

 
4) 

 
R4 SOLUÇÃO 
5) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh5Pcn8jCVs&feature=emb_logo
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R5 

 
6) 

 
R6 

 
7)  
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R7 

 
8) 

 
R8 
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RESPOSTAS 

 
9) 

 
R9 
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10) 

 
 

R10 RESOLUÇÃO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdV4BfTZdPA&feature=emb_logo
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