


2



Por vezes, é importante conhecer a rapidez com que
uma transferência de energia ocorre.

Para que este frigorífico funcione corretamente,
deve receber 1500 joules de energia a cada

segundo.

Para que esta máquina funcione
corretamente, deve receber 2000 joules de 

energia a cada segundo.

A unidade SI de potência é o watt (W).

P =
E

Δt P— potência;
E— energia;
Δt— tempo.

Para determinar a rapidez com que ocorre a transferência de energia, 
determina-se a potência:
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Potência = 1500 J s–1 = 1500 W Potência = 2000 J s–1 = 2000 W

1 watt de potência corresponde à transferência de 1 joule de energia em cada segundo. 

Por vezes, é importante conhecer a rapidez com que
uma transferência de energia ocorre.

Para que este frigorífico funcione corretamente,
deve receber 1500 joules de energia a cada segundo.

Para que esta máquina funcione corretamente,
deve receber 2000 joules de energia a cada segundo.
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Conhecida a potência de uma máquina, é possível determinar
a energia consumida num determinado intervalo de tempo:

E = P x ΔtP = E
Δt ⬄

A partir da expressão anterior, conclui-se que:

quanto maior é a potência da máquina, maior é a quantidade de energia consumida
num dado intervalo de tempo;

quanto maior é o intervalo de tempo de funcionamento de uma máquina, maior é a
quantidade de energia consumida.
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O quilowatt-hora é uma unidade prática muito útil
para expressar consumos de energia elétrica.

As empresas de distribuição de energia elétrica contabilizam o consumo de 
energia elétrica em quilowatt-hora (kW h).

quilowatt-hora
(kW h)
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Considera o circuito elétrico a seguir representado:

xx

AI = 2A

É possível determinar a potência de um recetor de energia se conhecermos:

a tensão ou diferença de potencial (U) nos seus terminais;

a intensidade de corrente (I) que o percorre.

A potência (P) de um recetor elétrico está relacionada
com a tensão nos seus terminais (U) e a corrente elétrica.
que o percorre (I). É dada pela expressão:

P = U x I

V

U = 4,5 V

V

U = 4,5 V

9



Considera o circuito elétrico a seguir representado:

xx

AI = 2A

V

U = 4,5 V

Neste caso, a potência da lâmpada é:

P = U x I

P = 4,5 x 2 ⬄ P = 9 W 

A potência da lâmpada é de 9 W.

Nestas condições, a lâmpada consome 9 J de energia a cada segundo que passa.

V

U = 4,5 V
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Quando uma máquina é fabricada, destina-se a funcionar
com uma certa tensão (diferença de potencial).

A essa tensão dá-se o nome de tensão nominal.

À tensão nominal, a máquina é percorrida por uma corrente elétrica máxima
que garante condições de conservação e segurança.

Máquina de lavar roupa
Tensão nominal: 230 V
Potência: 2000 W

Secador de cabelo
Tensão nominal: 115 V
Potência: 1600 W
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As máquinas destinadas a funcionar no continente europeu,
por exemplo, têm uma tensão nominal de 230 V.

As máquinas destinadas a funcionar nos EUA,
por exemplo, têm uma tensão nominal de 115 V.

Tomada elétrica utilizada no continente europeu,
com uma tensão de 230 V nos seus terminais.

Tomada elétrica utilizada nos EUA,
com uma tensão de 115 V nos seus terminais.
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A tensão nominal de um aparelho deve sempre ser respeitada,
caso contrário podem ocorrer efeitos indesejados:

Tensão inferior à tensão nominal

A intensidade de corrente que o percorre é mais baixa.

A potência elétrica também é mais baixa.

A secagem do cabelo será mais demorada.

Tensão superior à tensão nominal

A intensidade de corrente que o percorre é mais elevada.
A potência elétrica também é mais elevada.
A secagem do cabelo será mais rápida.
Pode ocorrer um aquecimento excessivo dos componentes
do secador, pondo em risco a conservação do equipamento 
e o utilizador.

Secador de cabelo
Tensão nominal: 115 V
Potência: 1600 W
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01.Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o 
seguinte anúncio:

ECONOMIZE: Lâmpadas fluorescentes de 15 W têm a mesma luminosidade 
(iluminação) que lâmpadas incandescentes de 60 W de potência.
De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o 
eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui 
que, em 1 hora, a economia de energia elétrica, em kWh, será de

a) 0,015.       b) 0,025.      c) 0,030.      d) 0,040.       e) 0,045.
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02.Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o 
seguinte anúncio:

ECONOMIZE: Lâmpadas fluorescentes de 20 W têm a mesma luminosidade 
(iluminação) que lâmpadas incandescentes de 60 W de potência.
De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o 
eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui 
que, em 1 hora, a economia de energia elétrica, em kWh, será de

a) 0,015.       b) 0,025.      c) 0,030.      d) 0,040.       e) 0,045.
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03.Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro
elétrico de potência 4000W em uma residência onde vivem quatro
pessoas que tomam, diariamente, 1 banhos de 12 min. Dê sua
resposta em Kwh.
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04.Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro
elétrico de potência 5000W em uma residência onde vivem quatro
pessoas que tomam, diariamente, 1 banhos de 30 min. Dê sua
resposta em Kwh.

19



05.Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro
elétrico de potência 1000W em uma residência onde vivem quatro
pessoas que tomam, diariamente, 1 banhos de 60 min. Dê sua
resposta em Kwh.
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