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Física 
 

Energia e Potência elétrica 

 

Resumo 

 

Apresentação dos principais elementos de um circuito 

 

 
Figura 01 – Circuito elétrico 

 
Para entender o funcionamento de um circuito elétrico precisamos passar por ser elementos básicos e 
entender suas funções. Em um circuito simples, como esquematizado na figura 01, temos os seguintes 
elementos: 

• Bateria 

• Lâmpada 

• Interruptor 
 
Cada elemento desse circuito vai nos levar a uma grandeza física específica da eletrodinâmica.  
 
A bateria ou a fonte de um circuito elétrico recebe o nome de diferença de potência (d.d.p). O motivo desse 
nome vem por conta da sua função dentro do circuito, onde esse elemento provoca uma diferença de valores 
de potencial entre seus polos e, assim, provocando a passagem de corrente elétrica pelo condutor (a corrente 
será explicada ao longo do resumo). A unidade de medida para a d.d.p é o Vots (V). 
 
Na lâmpada é nosso próximo elemento de análise, onde está localizado o resistor. Resistores são elementos 

de um circuito elétrico em que a sua função é transformar energia elétrica em energia térmica através de um 

efeito conhecido como Efeito Joule. Essa transformação ocorre porque a corrente elétrica apresenta certa 

dificuldade ao passar pelo resistor. Quanto maior o valor da resistência, maior a dificuldade.  

Por fim, o interruptor é o elemento do circuito que permite ou não a passagem de corrente. A corrente elétrica 

representa o fluxo ordenado de elétrons no circuito e esses elétrons são os responsáveis pelo transporte de 

energia elétrica. 

Para um circuito elétrico qualquer, podemos definir a primeira lei de ohm como uma relação entre a fonte de 

tensão do circuito (d.d.p) 𝑈, a corrente elétrica que percorre o circuito 𝑖 e a resistência que o circuito apresenta 

𝑅. 

 

 
 
 
 
 

U = R.i 
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Corrente elétrica e Potência 
A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Ou seja, corrente elétrica esta ligado a 

movimentação dos elétrons dentro do circuito elétrico. Essa corrente elétrica pode ser calculada da seguinte 

forma:  

𝑖 =
∆𝑞

∆𝑡
 

Sendo: 

• 𝑖 a corrente elétrica. 

• ∆𝑞 a variação de carga (já que calculamos um fluxo). 

• ∆𝑡 o intervalo de tempo. 

 

A unidade que representa a corrente elétrica no SI é o Ampère (A). Lembrando que carga se calcula na unidade 

Coulomb (C) e o tempo em segundo (s). 

Como foi duto na definição, a corrente elétrica esta relacionada a movimentação dos eletróns. Mas, durante 

seus estudos, acreditava-se que a movimentação era feita por cargas positivas. Logo, temos uma corrente 

real (essa que representa o que realmente acontece) e uma corrente convencional (que será a corrente que 

vamos utilizar nos nossos estudos). 

 

Figura 02 – Sentido real/convencional 

 

A potência elétrica de um determinado circuito está ligado a quantidade de energia que aquele circuito utiliza 

em um determinado intervalo de tempo. Essa definição já é capaz de nos dar uma expressão: 

 

P =
E

∆t
 

 

Essa expressão é uma velha conhecida das aulas de Calorimetria e Mecânica e é muito bem-vinda aqui 

também. Mas existe outras formas de calcularmos a potência elétrica de um circuito utilizando os novos 

parâmetros que aprendemos nesse resumo. São eles: 

𝐏 = 𝐔. 𝐢 

𝐏 = 𝐑. 𝐢𝟐 

𝐏 =
𝐔𝟐

𝐑
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Exercícios 

 

1. Por uma seção transversal de um fio condutor atravessam, da esquerda pra direita 3𝑥1021 elétrons em 
um intervalo de 30𝑠. Sendo o módulo da carga de um elétron 𝑒 =  1,6𝑥10−19 𝐶, determine o sentido e a 
intensidade da corrente elétrica medido em micro-ampères. 
 
 

2. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos residência, a potência elétrica de cada 
equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia 
elétrica cobre R$ 0,10 por cada KWh consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para 
essa residência. 

Aparelhos Potência elétrica (W) Tempo de uso (h) 

Lâmpada 600 100 

TV 100 20 

Ferro 2000 10 

Geladeira 500 300 

Chuveiro 4000 15 

 

a) R$29,20 

b) R$30,40 

c) R$57,00 

d) R$12,50 

e) R$93,20 

 

 

3. Em uma residência deseja-se instalar um fusível de 15 A em determinados eletrodomésticos que são 
submetidos a uma tensão de 110 V. 

 

Aparelhos Potência elétrica (W) 

Aquecedor 2000 

Ferro 500 

Lâmpada 100 

 

a) Determine quais equipamentos podem utilizar esse fusível 

b) Determine quantas lâmpadas podem ser ligadas sem queimar o fusível 
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4. (Enem 2ª aplicação 2010)  A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas dimensões e pelas 

propriedades estruturais do material. A condutividade ( ) caracteriza a estrutura do material, de tal 

forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a 
área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura 
ambiente. 

 

Tabela de condutividade 

Material Condutividade (S·m/mm2) 

Alumínio 34,2 

Cobre 61,7 

Ferro 10,2 

Prata 62,5 

Tungstênio 18,8 

 
Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é 
aquele feito de  
a) tungstênio.    
b) alumínio.    
c) ferro.    
d) cobre.    
e) prata.    

 

 

5. (Ufpr 2012) Um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar 
em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. 
Considerando um trecho da fiação, com determinado comprimento, que irá alimentar um conjunto de 
lâmpadas, avalie as seguintes afirmativas: 

1. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. 
2. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. 
3. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.    
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.    
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.     
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Gabarito 

 

1. 𝑖 =
𝑞

∆𝑡
=

3.1021.1,6.10−19

30
= 16𝐴 

 
O sentido da corrente pode ser real ou convencional. O sentido real consiste na sentido de movimentação 
dos elétrons no condutor. Já o sentido convencional é representado pelo sentido oposto do sentido real. 
 

2. A 
Primeiro vamos calcular a quantidade de energia total utilizada ao longo do mês 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 + 𝐸𝑇𝑉 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝐸𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 + 𝐸𝑐ℎ𝑢𝑣𝑒𝑖𝑟𝑜 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,6.100 + 0,1.20 + 2.10 + 0,5.300 + 4,15 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 292 𝑘𝑤ℎ 
 
Agora vamos calcular o casto em reais 
1𝑘𝑤ℎ = 𝑅$ 0,10 
292 𝑘𝑤ℎ = 292.0,1 = 𝑅$29,20 
 

3. A 
a) Vamos calcular a potência máxima  
𝑃𝑚á𝑥 = 𝑖𝑚á𝑥. 𝑈 
𝑃𝑚á𝑥 = 15.110 = 1650 𝑊 
 
Esse valor de potência é a maior potência que o fusível aguenta. Esse valor nos permite ligar o ferro e a 
lâmpada sem queimar o fusível 
 
b) Como uma lâmpada usa 110 W de potência, poderemos ligar 16 lâmpadas. 
 

4. E 
O fio que apresenta menor resistência é aquele que apresenta maior condutividade. Pela tabela, vemos 
que é aquele feito de prata.    
 

5. B 
1. Falso. A resistência é inversamente proporcional à área da seção reta do fio. 
2. Verdadeiro. Porque maior será a sua resistência. 
3. Falso. A resistividade é propriedade do material e não do fio.   
 


