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Quando falamos em potência, estamos falando em velocidade para realizar algo. Por exemplo, um 
motor mais potente é aquele que transmite maior velocidade às rodas de um carro; um remédio 
potente é aquele que cura mais rápido que os outros; um aparelho de som potente é aquele que 
emite sons mais altos sem distorções. 
 
A potência é uma grandeza física, portanto, não é utilizada apenas em eletricidade. A unidade da 
potência no Sistema Internacional de Medidas é o Watt, que equivale à uma velocidade de 1m/s 
produzida por uma força de 1N (1W = 1Nm/s). Quem quiser, por curiosidade, rever alguns 
conceitos físicos para entender melhor, sugiro que leiam este artigo 
(http://ciencia.hsw.uol.com.br/forca-potencia-torque-energia.htm), que lhes dará maior 
entendimento sobre este conceito. 
 
Em eletricidade, a potência é a medida com que se converte um tipo de energia em outro tipo, 
realizando trabalho, seja ele sonoro, luminoso, calorífico, mecânico (movimento), etc. Vejamos 
um exemplo: o que é uma lâmpada? Se formos analisar friamente, uma lâmpada é um dispositivo 
que CONVERTE energia de um tipo (elétrica) em outro tipo (luminosa). Adotando o conceito 
anterior, de que potência é a medida com que se converte um tipo de energia em outro, fica fácil 
notar que a conclusão é que a diferença de uma lâmpada de 100W e outra de 200W é que a 
segunda emite mais luz do que a outra (na verdade, esse raciocínio não é totalmente correto. 
Veja a nota no final deste arquivo). 
 
Do mesmo modo, uma caixa de som converte energia elétrica em energia sonora. Portanto, uma 
caixa mais potente poderá gerar sons mais altos. Um motor converte energia elétrica em energia 
mecânica, em forma de movimento. Um motor mais potente, portanto, poderá converter mais 
energia elétrica em mais movimento. E assim por diante. 
 
Na eletricidade, a potência é o produto (multiplicação) entre Tensão e Corrente. Portanto, P = V.I. 
 
Existem ainda outras fórmulas, que são derivadas desta e da lei de Ohm. Ei-las:  
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ATENÇÃO: Você não deve decorar estas fórmulas adicionais. Como já vimos elas nada mais são 
do que misturas entre a fórmula padrão da potência e a Lei de Ohm. Basta converter, como já 
mostramos em sala de aula. 
 
Assim, perguntamos: o que determinará a velocidade de um motor é a tensão ou a corrente? 
Resposta: Nem só a Tensão, nem só a Corrente, mas ambas! É a potência do motor! Um motor 
com 120V / 1A e outro com 240V / 500mA são absolutamente equivalentes em potência (faça as 
contas!). 
 
Agora você já sabe o que é potência elétrica. Sugiro que pesquise na Internet outros conceitos e, 
sobretudo, em livros de eletricidade, onde este conceito poderá ficar ainda mais claro. Lembre-se: 
o REconhecimento é mais importante no aprendizado do que o mero Conhecimento. Portanto, 
pesquise em outras fontes, faça muitos exercícios e bons estudos! 
 


