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POTÊNCIA ELÉTRICA 

 
Objetivo 

Mostrar o comportamento da potência dissipada num resistor quando varia a 
diferencia de potencial entre seus extremos. Observar que La resistência de um filamento 
de lâmpada varia com a temperatura.  

 
 Introdução Teórica 

A potência é a rapidez com que se realiza um trabalho, isto é, uma medida do 
trabalho realizado num determinado tempo. A potência elétrica se define como P = V. I e a 
unidade de potencia no sistema internacional é o watt (W). 

Quando a corrente flui através de um resistor se produz calor. A liberação de 
energia em forma de calor indica que se está gerando potência na fonte de energia e que 
esta se dissipa na resistência. A potência dissipada pode ser calculada em função da 
resistência usando as seguintes relações: P = V2 / R ou P = I2 R; estas equações refletem 
o fato de que a perda de potência do fluxo de corrente num circuito ocorre através da 
resistência. 

 
Equipamentos e Materiais 
1 Fonte de corrente continua 1 Lampada de 6V 
1 Amperimetro 1 Potenciometro 1K (resistência variável) 
1 Voltimetro 1 Protoboard 
2 Resistências de 100 ohm (1W) Cabos e conexões. 
 
Atividades I 
1.- Monte o circuito indicado na fig. 1 e fixe o valor da tensão na fonte em 5V.  
2.- Varie o potenciômetro de modo que se tenham diferentes valores da corrente e 
voltagem nos resistores; meça estas grandezas e anote-os na tabela 1.Tenha cuidado de 
não ultrapassar o limite de corrente suportada pelo potenciômetro e os resistores. 

 
Tabela 1 

Voltagem (V) Corrente (mA) Potência (W) 
experimental calculada % experimental calculada % 

       
       
       
       
       
       
       
       
 
3.- Estime a potência dissipada nos resistores e complete a tabela 1. 
 



4.- Usando a lei de Ohm e levando em 
conta que a resistência em paralelo do 
circuito é de 50 ohm, calcule a corrente que 
passa pelos resistores e a potência para os 
mesmos valores da voltagem no item 2 e 
complete a tabela 1. 
5.- Compare os valores da corrente e da 
potência medidos com os valores 
calculados. Esta diferencia não pode ser 
maior do que 10%. Que fatores explicariam 
as diferenças entre os dois conjuntos de 
valores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
  
Atividades II 
 
1.- Meça a resistência “em frio” da lâmpada 
e anote este valor. 
2.- Ajuste o valor da tensão na fonte a 5V e 
monte o circuito na fig.2. 
3.- Varie o potenciômetro de modo que se 
tenham diferentes valores de corrente e 
voltagem na lâmpada; meça estas 
grandezas e anote-as na tabela 2.Tenha 
cuidado de não ultrapassar o limite de 
corrente e voltagem suportada pela 
lâmpada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 

4.- Estime o valor da potencia e resistência do filamento da lâmpada para cada valor registrado 
e complete a tabela 2. 
5.- Analise seus resultados na tabela 2 e responda, qual a relação entre a voltagem e a 
resistência do filamento na lâmpada? Qual a diferença entre os valores da resistência em frio e 
quando a voltagem era aproximadamente 1V. 
6.- Faça um gráfico da voltagem x resistência e analise o resultado. 
7.- Que conclusões sugerem esta experiência. 
 
 

Tabela 2 
Voltagem (V) Corrente (mA) Potência (W) Resistência (Ohm) 
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