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1 APRESENTAÇÃO 

 Colegas professores e professoras: após vários meses de estudo e 

dedicação, com maior satisfação, venho compartilhar com vocês esse texto de 

apoio, fruto da dissertação de Mestrado em Ciências e Tecnologias na 

Educação, realizado no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas 

Visconde da Graça. A pesquisa que originou essa dissertação teve como ponto 

de partida a dificuldade encontrada por professores e licenciandos na 

manipulação e apresentação de experimentos. Além disso, ainda existe a 

carência de equipamentos de laboratório em muitas escolas e instituições de 

ensino. Acredito poder contribuir com esse tema, pois além de ser licenciado em 

Física também possuo formação como Técnico de Manutenção em 

Eletromecânica. Apresento esse texto como um auxílio para aqueles docentes 

que queiram trabalhar com experimentação no conteúdo de Circuitos Elétricos 

do Ensino Médio. Convido a todos e todas a ler, criticar, sugerir e utilizar esse 

texto da melhor forma que lhe convir.  

Esse Produto Educacional é dirigido ao terceiro ano do Ensino Médio na 

disciplina de Física, série que normalmente é trabalhado o conteúdo de 

Eletricidade e dentro deste Circuitos Elétricos, que é o foco do presente trabalho. 

Mas nada impede que os circuitos apresentados sejam usados em feiras de 

ciências, no ensino fundamental ou mesmo técnico, desde que o professor faça 

as devidas alterações para o nível em que está trabalhando. Os tópicos serão 

apresentados com uma sequência que facilite o entendimento. Começaremos 

pelos conceitos mais gerais, discutindo sobre eletricidade, após introduziremos 

as principais grandezas, para somente depois começarmos a falar sobre 

Circuitos Elétricos e suas especificidades. Em Circuitos Elétricos começaremos 

pela associação Série apresentando suas características para posteriormente 

inserirmos o experimento e assim faremos com as associações Paralela e Mista. 

Ao longo do texto, inseri três roteiros de aulas práticas como sugestão de 

atividade para o trabalho com os(as) alunos(as). Esse trabalho propõe o uso da 

experimentação com materiais reaproveitáveis ou de fácil aquisição1. O 

professor encontrará subsídios que auxiliarão na elaboração de experimentos 

 
1 Os experimentos serão construídos com materiais reaproveitados de lixo eletrônico ou comprados em 
lojas de materiais eletrônicos, pois em sua maioria, possuem baixo custo. 
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sobre o tema. O texto de apoio traz informações como: desmontagem de 

equipamentos, discriminação dos componentes necessários, funcionamento, o 

que deve ser observado, a explicação, a montagem dos experimentos e o que 

pode dar errado. 

Desejo uma boa leitura e que este material possa de alguma forma 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 
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2 ELETRICIDADE 

 A Eletricidade é o ramo da Física responsável pelo estudo de uma 

variedade de fatos, que denominamos como sendo fenômenos elétricos. Esses 

podem ser percebidos em nosso cotidiano quando observamos, por exemplo, os 

relâmpagos (descargas elétricas que ocorrem entre as nuvens ou entre uma 

nuvem e a terra), o funcionamento de máquinas elétricas e a iluminação em 

nossas residências. Eles estão presentes no nosso dia a dia, seja nos 

fenômenos naturais ou naqueles produzidos pelo próprio homem. Em 

Eletricidade estudamos o comportamento das cargas elétricas, estejam elas em 

movimento ou paradas. A maioria das máquinas e equipamentos que utilizamos 

funciona a partir dessa fonte de energia, tanto que se torna difícil pensar na vida 

sem ela. Tendo em vista a importância da Eletricidade no nosso cotidiano, 

principalmente quanto à utilização de máquinas e equipamentos, elaboramos 

esse texto de apoio de forma a colaborar com o trabalho de professores(as) e o 

entendimento do assunto por parte dos(as) alunos(as). 

 Quando estamos trabalhando com Eletricidade, devemos tomar muito 

cuidado, pois há riscos de acidentes (choques elétricos) que podem ser bem 

graves. A manipulação dos equipamentos e componentes deve ser feita com 

responsabilidade, com conhecimento do assunto, com o acompanhamento de 

pessoas experientes e prioritariamente com a alimentação elétrica desligada. 

 Para que possamos entrar no conteúdo de Circuitos Elétricos, precisamos 

antes relembrar alguns conceitos que serão brevemente discutidos, pois como o 

texto de apoio é direcionado aos professores de Física entendemos que já 

possuam esses conhecimentos. 

 

 

2.1 CARGA ELÉTRICA 

 Os átomos são constituídos, de um ponto de vista clássico, por prótons, 

elétrons e nêutrons. Consideramos que o átomo tenha um núcleo, constituído 

pelos prótons e neutros, e a eletrosfera que é a região em que estão os elétrons, 

como mostrado na figura a seguir: 
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Apenas os prótons e elétrons possuem carga elétrica. O módulo dessa 

carga é o mesmo para os dois, a diferença está apenas no sinal, que 

convencionalmente, foi estipulada como positiva para os prótons e negativa para 

os elétrons. A carga elétrica de um próton ou elétron é denominada como carga 

elétrica elementar e possui o valor de 1,6 x 10-19 Coulomb. Um corpo quando em 

seu estado normal, não eletrizado, é eletricamente neutro, ou seja, possui o 

mesmo número de prótons e elétrons. Para que um corpo deixe o seu estado 

neutro e passe a estar eletrizado é necessário que ele ganhe ou perca elétrons, 

é importante salientar que o processo de eletrização se dará sempre pelo 

movimento dos elétrons, pois os prótons são fortemente ligados ao núcleo. 

 Quando aproximamos cargas elétricas surge uma força elétrica entre elas, 

se as cargas forem de mesmo sinal essa força é de repulsão e se forem de sinais 

contrários a força é de atração. Esse conceito é importante para o entendimento 

da atração dos elétrons pelo núcleo dos átomos. É essa força de atração que 

mantém os elétrons orbitando ao redor do núcleo, sendo esse entendimento 

também importante para a compreensão da corrente elétrica que comentaremos 

mais adiante. 

 

 

2.2 CONDUTORES ELÉTRICOS 

 Toda a matéria é constituída por átomos e esses átomos, conforme já foi 

dito, possuem partículas (prótons e elétrons) dotadas de carga elétrica. Os bons 

condutores elétricos são materiais formados por átomos em que os elétrons da 
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última camada são fracamente ligados ao núcleo, os metais em geral são um 

bom exemplo disso. Nos metais os elétrons da última camada são fracamente 

ligados, são chamados de elétrons livres e ficam orbitando os átomos de forma 

aleatória constituindo o que denominamos de nuvem eletrônica. Já os maus 

condutores elétricos (isolantes) são aqueles materiais em que os elétrons da 

última camada possuem uma forte ligação com o núcleo, como exemplos 

podemos citar o ar, a borracha e o vidro. É importante salientar que mesmo os 

materiais isolantes podem se tornar condutores, como acontece no caso dos 

relâmpagos que se dissipam no ar quando as nuvens ficam demasiadamente 

carregadas. Os isolantes, mesmo possuindo seus elétrons fortemente ligados ao 

núcleo, podem passar a conduzir corrente elétrica se forem submetidos a altos 

valores de tensão elétrica, falaremos sobre tensão adiante. 

 

 

2.3 POTENCIAL ELÉTRICO e DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO 

 Podemos dizer que potencial elétrico é a capacidade que um corpo 

eletrizado tem em realizar trabalho, podendo atrair ou repelir outras cargas 

elétricas. O conceito de trabalho, do ponto de vista da Física, não é de fácil 

entendimento. Simplificando, podemos dizer que o trabalho é a medida da 

energia que é transferida de ou para um corpo, em razão da aplicação de uma 

força não perpendicular ao longo de um deslocamento. 

 

 Na figura acima, existe uma diferença de potencial elétrico entre os pontos 

1 e 2, devido a ação da força elétrica a carga de prova2 se desloca do ponto 1 

ao ponto 2 realizando trabalho. Esse trabalho pode ser calculado por 𝑇12 =

𝑞(𝑉1 − 𝑉2) onde: 

T12 – Trabalho de 1 para 2; 

q – Carga de prova; 

V1 – Potencial do ponto 1; 

 
2 Corpo puntual de carga elétrica positiva. 
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V2 – Potencial do ponto 2. 

Se tomarmos como exemplo as tomadas residenciais, que possuem três 

pontos, fase, neutro e terra, teremos uma diferença de potencial elétrico (DDP) 

entre fase e neutro e entre fase e terra, pois o fase terá um potencial elétrico em 

relação aos demais. Denominamos fase o ponto que possui uma diferença de 

potencial em relação ao neutro, neutro o que está com equilíbrio de cargas e 

terra o que está conectado efetivamente a terra. Essa diferença de potencial 

elétrico, também chamada de tensão elétrica, permite que ao ligarmos um 

aparelho na tomada haja um movimento de elétrons já que haverá uma 

tendência de equilíbrio entre os pontos de potenciais diferentes. 

A tensão elétrica pode ser contínua como no caso de pilhas e baterias ou 

alternada como a alimentação de nossas residências. Nos experimentos 

propostos, vamos trabalhar com tensão alternada, pois acreditamos estar mais 

próxima do cotidiano dos alunos. Quando apresentarmos as equações à tensão 

elétrica será representada pela letra V. 

 

 

2.4 CORRENTE ELÉTRICA 

 Podemos definir corrente elétrica como sendo um fluxo de partículas com 

carga elétrica que atravessam uma seção reta no interior de um condutor. Por 

exemplo, quando aplicamos uma determinada tensão entre os terminais de um 

condutor metálico, os elétrons livres entram em movimento originando a corrente 

elétrica. A sua intensidade pode ser calculada pela quantidade de carga que 

passa através de uma seção do condutor em um determinado intervalo de tempo 

(𝐼 =  ∆𝑄/∆𝑡). Se a corrente for originada por uma fonte de tensão contínua terá 

seu deslocamento em um único sentido no interior do condutor (do pólo negativo 

para o pólo positivo) e se a corrente elétrica for gerada por uma fonte de corrente 

alternada o seu sentido se alterará de acordo com a frequência da fonte. 

Normalmente essa alternância de sentido será de 50 Hz ou 60 Hz dependendo 

da região. No caso do Brasil o padrão adotado para alimentação de nossas 

residências é de 60 Hz. Nas equações ao longo do texto a corrente elétrica será 

representada pela letra I e sua unidade de medida é o Ampere (A). 
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2.5 RESISTÊNCIA ELÉTRICA 

 A resistência elétrica pode ser entendida como a oposição que um 

determinado material ou componente oferece a passagem de corrente elétrica. 

Ela depende da geometria e do material do condutor. Quando aplicamos certa 

tensão em um condutor às cargas elétricas entram em movimento e colidem com 

as moléculas ou átomos dele, essas colisões poderão ser maiores ou menores 

de acordo com o seu material. Aplicando-se uma tensão constante, quanto maior 

for a resistência de um condutor elétrico menor será a corrente que o percorrerá. 

Nas equações a resistência elétrica será representada pela letra R e sua unidade 

de medida é o Ohm (Ω). A relação dessa grandeza com a tensão e a corrente 

elétrica pode ser expressa como: 

𝑅 = 𝑉/𝐼 

 

 

2.6 POTÊNCIA ELÉTRICA 

A potência elétrica é uma grandeza que expressa à velocidade com que 

ocorre a transformação da energia elétrica em alguma outra forma de energia. 

Como exemplos dessas transformações podemos pensar em uma lâmpada que 

transforma energia elétrica em energia luminosa ou em um motor que transforma 

energia elétrica em energia mecânica. Quanto mais energia um aparelho 

transforma por unidade de tempo maior será sua potência. A sua unidade de 

medida é o Watt (W). Uma lâmpada de 10 W, por exemplo, transforma 10 Joules 

de energia elétrica em energia luminosa (considerando uma transformação ideal, 

isto é, sem perdas) a cada segundo. Um chuveiro de 5500 W transformará 5500 

Joules de energia por segundo. Para um banho de 10 minutos, o total de energia 

transformada será 3300000 J (três milhões e 300 mil joules). Dessa forma, para 

que a conta de energia elétrica de nossas residências não traga um número 

muito grande (imagine quanto daria a soma de energia de todos os aparelhos 

em um mês!) as companhias elétricas adotam o KWh (quilowatt-hora). Um KWh 

equivale a 3,6x106 J. Quando apresentarmos as equações à potência elétrica 

será representada pela letra P e sua relação com a DDP e a corrente elétrica 

pode ser expressa como: 

𝑃 = 𝑉. 𝐼 
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2.7 COMPONENTES 

Na tabela a seguir são apresentados os componentes utilizados nos 

Circuitos Elétricos que foram elaborados, sua representação e uma breve 

descrição. 

LED 

 

O LED é um diodo emissor de luz, um 

componente eletrônico que transforma 

energia elétrica em energia luminosa. 

FONTE DE TENSÃO 

 

Uma fonte de tensão é um dispositivo 

que tem uma diferença de potencial 

elétrico entre seus terminais. 

MOTOR ELÉTRICO 

 

O motor elétrico é um dispositivo que 

transforma energia elétrica em energia 

mecânica. 

RESISTOR 

 

O resistor é um dispositivo amplamente 

utilizado em circuitos elétricos, uma de 

suas funções é a de diminuir a corrente 

elétrica, pois oferece uma maior 

resistência ao circuito. 

TRANSFORMADOR 

 

O transformador é um componente que 

modifica os níveis de tensão e corrente 

elétrica. 

INTERRUPTOR 

 

O interruptor é um dispositivo que 

permite realizar o fechamento ou 

abertura de um circuito elétrico de 

maneira reversível. 
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3 CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 Os Circuitos Elétricos são amplamente utilizados no nosso cotidiano, pois 

todos os equipamentos elétricos, por mais simples que sejam, apresentam pelo 

menos um em sua composição e mesmo assim, às vezes, passam 

despercebidos. Podemos dizer que um circuito elétrico é um caminho fechado 

por condutores elétricos entre dois pontos que possuam uma DDP. Sua 

composição pode variar conforme a necessidade, mas normalmente é composto 

por no mínimo quatro elementos: uma fonte de tensão, uma carga3, um 

dispositivo de manobra (chave) para abertura e fechamento do circuito e cabos 

para interligação dos componentes. Vamos agora pensar em um circuito com os 

quatro componentes citados, representado na figura abaixo: 

 

 Note que a carga está conectada a fonte por meio de cabos condutores, 

quando fecharmos a chave, estaremos aplicando a tensão da fonte nos terminais 

da carga. Assim, surgirá então uma corrente elétrica e o circuito estará operante. 

Os Circuitos elétricos podem apresentar várias formas e componentes, nesse 

texto trabalharemos os Circuitos Série, Paralelo e Misto. 

 

 

3.1 CIRCUITO ELÉTRICO SÉRIE 

O circuito elétrico série é aquele em que os componentes vão sendo 

associados em sequência, um após o outro, como representado na figura a 

seguir: 

 
3 Termo técnico que faz referência aos consumidores do circuito (resistores, lâmpadas, motores e 
outros.)  
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Onde: 

V – Fonte de Tensão 

CH – Chave (dispositivo de manobra) 

R1 – Resistor 1 

R2 – Resistor 2 

 

Podemos notar que nessa configuração existe apenas um caminho 

possível para a corrente elétrica, ou seja, a corrente que irá percorrer a fonte e 

os resistores R1 e R2 é a mesma. Portanto o seu módulo não sofrerá alterações 

em qualquer ponto que seja do circuito e pode ser calculado pela relação entre 

tensão total4 e resistência total5 (𝐼 = 𝑉𝑡/𝑅𝑡). Se não tivermos os valores totais 

achamos a corrente em uma das cargas que é dada pela relação entre a queda 

de tensão em um dos componentes e a sua resistência (𝐼 = 𝑉1/𝑅1), com 

qualquer uma das expressões o resultado deverá ser o mesmo, pois como já 

dissemos, a corrente no circuito série é única. 

A resistência total do circuito é dada pela soma de todas as resistências 

associadas, neste caso, basta somar os módulos dos resistores (𝑅𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2), 

é claro que a fonte e os condutores (cabos) também possuem uma resistência, 

mas que normalmente é muito baixa, então podemos considerar esses como 

condutores ideais6. Ainda é possível encontrar a resistência total pela relação 

entre tensão total e corrente (𝑅𝑡 = 𝑉𝑡/𝐼). 

Já a tensão irá se dividir entre as cargas do circuito, quanto maior a 

resistência do componente maior a queda de tensão sobre ele, essa queda pode 

ser obtida com o produto da corrente pela resistência do componente (𝑉1 =

 
4 Tensão fornecida pela fonte. 
5 Resistência equivalente do circuito. 
6 Condutores que não apresentam resistência para a corrente elétrica. 
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𝑅1 . 𝐼). A tensão total do circuito é dada pela soma das quedas de tensões em 

cada um (𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2), ou ainda, pode ser encontrada pelo produto entre 

resistência total e corrente (𝑉𝑡 = 𝑅𝑡. 𝐼). 

 

 

3.1.1 EXPERIMENTO CIRCUITO SÉRIE 

Para obtenção de componentes a fim de montar um circuito série 

efetuamos a desmontagem de uma panificadora que eu possuía em minha 

residência, encontrava-se com defeito e não seria mais consertada. Cabe 

salientar que outros equipamentos poderiam ser utilizados, pois grande parte 

dos componentes são comuns na maioria dos eletroeletrônicos. O experimento 

que iremos montar será definido de acordo com os componentes que 

encontrarmos na máquina. 

 

  

Para desmontagem utilizaremos as seguintes ferramentas, alicate de 

bico, chaves de fenda e chave philips como na figura abaixo: 
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3.1.1.1 Desmontagem da panificadora 

Inicialmente iremos retirar a interface forçando levemente para fora com 

o auxílio de uma chave de fenda. Soltando a interface teremos acesso a placa 

para retirada do cabo flat7. Puxando, ele se soltara da placa liberando a 

interface8. 

 

 

Continuaremos a desmontagem soltando a caixa interna. Para isso 

devemos soltar o resistor de aquecimento e os parafusos que prendem ele como 

indicado nas fotos. 

 
7 O cabo flat é composto por vários fios dispostos em paralelo. 
8 Parte física da máquina onde estão dispostos os botões para operação pelo usuário. 
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Retirando a caixa interna teremos acesso as travas que nos permitem 

soltar a caixa externa. 

   

 

Retirando esta parte teremos acesso para retirada da placa e do resistor 

de aquecimento que devem ser removidos após retirar todos os terminais que 

fazem as ligações. 

 

   

Para retirar o resistor devemos retirar os dois parafusos de fixação e ele 

ficará livre para remoção. 
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Agora para a retirada da placa e do capacitor, basta soltar os seus 

parafusos fixadores. 

 

  

 Retiramos agora a base de fixação dos componentes. Para isso, basta 

soltar os parafusos e ela sairá facilmente. 
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Virando a base retiramos os parafusos que prendem o motor para soltá-

lo. 

 

  

Finalmente retiramos o cabo de alimentação soltando os prensa cabo. 

 

  

 Temos então a nossa panificadora desmontada. 
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3.1.1.2 Analisando os componentes e montando o experimento 

 Retirando a placa da interface e analisando essa, podemos ver que 

dispomos de um Led9 na posição apontada pela seta, abaixo: 

 

  

 Os Leds não possuem nenhum tipo de referência em sua estrutura que 

nos possibilitem saber a tensão, ou corrente de trabalho deste componente. 

Geralmente trabalham com uma tensão em torno de dois volts e a corrente 

máxima suportada é na faixa de 20 mA. 

 Encontrando o Led, já imaginei montar um circuito para realizar sua 

ligação, como a rede de alimentação residencial é normalmente 127 V ou 220 V, 

dependendo da sua região, no meu caso 220 V, não podemos alimentar este led 

 
9 LED – Diodo emissor de luz 
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diretamente pela rede, pois ele iria queimar10. Precisamos então, rebaixar essa 

tensão para montar o circuito. Primeiro vamos retirar o led da seguinte maneira: 

aquecer com o ferro de solda11 seus pinos que estão soldados a placa e puxar. 

Analisando a outra placa podemos notar a existência de um transformador, 

buscando na internet a referência AC-XB0001B que está em sua etiqueta 

consegui saber sua tensão de saída que é de 12 V, a tensão de entrada já estava 

em sua etiqueta 220 V. Essa é uma prática comum para quem não tem 

experiência com componentes eletroeletrônicos. O Google busca informações 

em diversos tipos de sítios e facilmente ficamos sabendo as características dos 

equipamentos apenas digitando suas informações no espaço característico 

desta ferramenta. Mesmo não sendo ainda os 2 V que precisamos para alimentar 

o led, vamos retirá-lo e posteriormente usaremos algum resistor para conseguir 

chegar a este valor. Vamos então retirá-lo cortando os cabos e soltando os 

parafusos para montar nosso circuito. 

 

   

 Retirado o transformador vamos agora cortar um pedaço de madeira para 

começar a prender os componentes. Sugiro as seguintes dimensões: 16 mm de 

espessura, 190 mm de comprimento e 130 mm de largura. 

 

 
10 Termo utilizado para quando há o rompimento do componente. 
11 Ferramenta utilizada para solda de conexões elétricas com estanho. 
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 Já podemos fixar o cabo de alimentação na madeira. Para prender o cabo 

utilizaremos o prensa cabo e os parafusos que retiramos da panificadora. 

 

   

 Agora utilizaremos uma régua de conectores múltiplos12 (6 mm) da qual 

cortaremos dois terminais e parafusaremos na madeira proporcionando a 

conexão dos cabos. Os parafusos utilizados na montagem do experimento serão 

os mesmos adquiridos na desmontagem da panificadora, a régua de conector 

múltiplo pode ser facilmente encontrada em qualquer loja de material elétrico, no 

local que comprei paguei cinco reais (R$ 5,00). 

 
12 Dispositivo que facilita a emenda e conexão de cabos e fios. 
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Vamos prender o transformador e fazer as conexões elétricas nos 

terminais dos conectores que cortamos. 

 

 

 Agora vamos alimentar o transformador (conectando o cabo de 

alimentação à tomada) e medir com a utilização de algum equipamento de 

medição a tensão de entrada e saída, utilizei este alicate amperímetro porque já 

o possuía, mas pode ser utilizado qualquer equipamento que possua a função 

voltímetro para tensão alternada, normalmente o mais utilizado é o multímetro 

que possui praticamente as mesmas funcionalidades desse aparelho. 

 Lembrando que quando alimentarmos o transformador devemos ter 

cautela, tomando cuidado para não tocar nos cabos e componentes que estarão 

energizados e podem causar choques elétricos. Também não devemos tocar as 

pontas dos cabos de saída do transformador (previamente desencapadas) uma 
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na outra, o que resultaria em um curto-circuito13 e a danificação dele. Logo após 

a medição a primeira coisa a se fazer é desenergizar o circuito que estamos 

montando. 

 

 

Essa é uma etapa importante, para verificar se o transformador está 

realmente em bom estado e o real valor da tensão elétrica em sua saída. Como 

temos um percentual de tolerância dele (comum na maioria dos componentes 

elétricos) e dificilmente teremos os exatos 220 V na rede, a tensão de saída 

provavelmente não será 12 V, mas ficará próxima disso se ele estiver em bom 

estado. Ressaltamos que tanto a tensão de entrada como a de saída são 

alternadas, pois a função do transformador é rebaixar a tensão e não 

transformar. 

Obtemos na entrada uma tensão de 213,3 V e na saída 12,3 V, isso quer 

dizer que ainda não podemos ligar nosso led diretamente na saída desse 

transformador, pois ele deve receber 2 V. Sendo assim, precisaremos ligar um 

resistor em série e nesse precisaremos ter uma queda de tensão de maneira a 

não ultrapassar o máximo suportado pelo led. Lembrando que no circuito série a 

tensão total do circuito é dada pela soma das quedas de tensões em cada uma 

das cargas. 

Sendo: 

𝑉𝑡 – Tensão aplicada ao circuito 

𝑉𝑟 - Queda de tensão sobre o resistor 

𝑉𝑙 - Queda de tensão sobre o led 

 

 
13 Fenômeno que ocorre quando há o fechamento dos pólos de uma fonte de tensão com uma 
resistência muito baixa. 
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E sabendo que: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑟 + 𝑉𝑙 

 

Podemos calcular a queda de tensão no resistor: 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑙 

𝑉𝑟 = 12.3 − 2 

𝑉𝑟 = 10,3 𝑉 

 

Tendo o valor da corrente que já comentamos anteriormente ser de 20 

mA e da queda de tensão (10,3 V) calculada agora, podemos calcular o resistor 

necessário para nosso circuito da seguinte forma: 

𝑅 = 𝑉/𝐼 

𝑅 = 10,3/0,02 

𝑅 = 515 Ω 

 

Sabemos agora que para ligar o nosso circuito precisamos de um resistor 

de 515 ohms, podemos procurar o resistor utilizando o seu código de cores ou 

realizando a medição da resistência deles. Os resistores podem ser identificados 

nas placas pelas faixas coloridas que possuem como é possível ver na imagem 

a seguir. Adicionei pequenas setas para facilitar a observação: 
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No nosso caso, utilizamos o alicate amperímetro na função ohmímetro 

para verificar a resistência desses componentes. Depois de testar todos os 

resistores das placas apenas um apresentou uma resistência próxima da que 

precisamos os demais tinham valores superiores a 1000 Ω. O resistor 

encontrado que mais se aproximou possui o valor de 611 Ω e será utilizado no 

circuito. O fato de possuir uma resistência maior acarretará a diminuição do brilho 

do led, pois como a potência dissipada é dada por 𝑃 = 𝑉 . 𝐼 e aumentando a 

resistência do circuito a corrente elétrica diminui, haverá redução da potência 

dissipada, mas não impedirá seu funcionamento. 

Para retirada deste componente, identificado com uma seta na figura 

abaixo, devemos utilizar novamente o ferro de solda para aquecer suas 

conexões e soltá-lo da placa. 

 

Reservamos o resistor e vamos agora tirar um dos fios do cabo flat para 

realizarmos as conexões em nosso circuito. Cortamos o cabo com o auxílio do 

alicate, destacamos um dos fios, separamos em três partes iguais e 

desencapamos as pontas para soldar. 
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 Vamos novamente retomar nosso circuito e proceder da seguinte forma: 

soldar com o ferro de solda e um pedaço de estanho um cabo de cada lado do 

resistor e uma das pontas soldar em um dos pinos do led. 

 

  

Devemos agora conseguir um interruptor, que não tem nessa 

panificadora, eu tinha um guardado em casa retirado de uma lavadora de alta 

pressão e utilizei esse, mas poderia ser qualquer tipo de chave já que a corrente 

é muito baixa, até mesmo um interruptor de instalação residencial. Com o 

interruptor em mãos vamos terminar nosso circuito soldando este a um dos 

cabos do transformador e outro no que está sobrando do resistor. O cabo que 

ainda sobra do transformador deve ser soldado no pino que está livre do led. 

Com uma pistola de cola quente14 fixamos o interruptor na madeira. 

 

  

Finalmente, está pronto nosso circuito elétrico série, quando conectamos 

o cabo de alimentação a tomada e acionamos o interruptor o led acenderá. 

 
14 Ferramenta que se utiliza de uma cola em forma de bastão e possibilita a colagem de madeiras, 
plásticos e outros. 
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Quando acionamos o interruptor estamos fechando o circuito, neste 

momento os componentes entrarão em operação, no caso do led, ele 

transformará energia elétrica em energia luminosa. O circuito elétrico série está 

caracterizado por existir apenas um caminho para a corrente elétrica, tanto que 

ao desligar a chave o led apagará, o mesmo acontecerá se algum dos 

componentes ou cabos apresentar algum defeito. 

Se por acaso o circuito não funcionar, o led não acender, devemos, com 

o auxílio do alicate amperímetro, seguir os seguintes passos para tentar detectar 

a falha: 

a) Testar na escala de tensão alternada, se está chegando 220 V na entrada do 

transformador, se não estiver, verificar se o cabo de alimentação está conectado 

a tomada; 

b) Testar na escala de tensão alternada se a saída do transformador está com 

12 V, se a entrada estiver recebendo tensão e não apresentar nada na saída 

devemos efetuar a troca deste componente; 

c) Testar na função ohmímetro se o resistor não está em curto ou aberto, se 

estiver, efetuar a troca deste componente; 

d) Testar na escala de testes para diodo, o próprio diodo, ele deve acender 

quando polarizado corretamente, se não acender efetuar a troca deste 

componente; 

e) Verificar as conexões. 
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Observação os itens a e b devem ser feitos com o circuito energizado, 

para os demais testes devemos desligar a alimentação do circuito. 

O circuito elétrico que montamos está representado na figura abaixo e foi 

composto por um suporte de madeira, um cabo de alimentação, um 

transformador (220 V/ 12 V), um interruptor, um led (2 V), terminais de 

conectores múltiplos (6 mm), um resistor (611 Ω) e cabos para a interligação dos 

componentes. 

 

 

 Nesse experimento podemos discutir a associação de componentes em 

série para o correto funcionamento do circuito, as quedas de tensões para cada 

componente, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a relação entre essas 

grandezas. Para mais aproveitamentos didáticos desse circuito dispomos uma 

sugestão de aula prática a seguir:  
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Aula prática – Circuito em Série 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta aula é realizar medições e aprofundar o estudo das associações 

em série. É importante salientar que esta sugestão de aula prática deve ser 

realizada de maneira que promova a interação entre os alunos e entre eles e o 

professor e não apenas como um roteiro a ser preenchido. 

 

2. MATERIAL UTILIZADO 

- Alicate amperímetro ou multímetro; 

- Transformador 220 V/12 V; 

- Resistores: 611 Ω e 1 kΩ; 

- Led 2 V; 

- Cabos elétricos; 

- Interruptor. 

 

3. INTRODUÇÃO 

Iremos utilizar o experimento para circuito série já montado anteriormente (no 

desmonte da panificadora) para realizar medições e alterações que possibilitem 

um aprofundamento em nosso estudo. 

 

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1. Com o circuito abaixo em mãos, iremos com o auxílio de um multímetro ou 

alicate amperímetro realizar as medições necessárias para preencher as 

tabelas, as medições de tensões e correntes devem ser realizadas com o circuito 

energizado (interruptor fechado e cabo de alimentação conectado a tomada), as 

de resistências com o circuito desenergizado (interruptor aberto e cabo de 

alimentação desconectado da tomada). 
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 AB CD EF 

Tensão 

Elétrica (V) 

   

Resistência 

Elétrica (R) 

 

 

 BC DE FA 

Corrente 

Elétrica (I) 

   

 

4.2. Desligue o circuito e adicione em série no circuito anterior, um resistor de 1 

kΩ que pode ser encontrado nas placas da panificadora e refaça as medições. 

 

Resistor 1 (611 Ω) 

Resistor 2 (1 kΩ) 
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 GH AB CD EF 

Tensão 

Elétrica (V) 

    

Resistência 

Elétrica (R) 

  

 

 BC DE FG HA 

Corrente 

Elétrica (I) 

    

 

5. Após realizar os procedimentos responda as seguintes questões: 

a) Após adicionar mais um resistor o que aconteceu com o brilho do led? 

b) Com base na equação 𝑃 = 𝑉. 𝐼, explique o que aconteceu com o brilho do led. 

c) Determine a quantidade de leds que precisaríamos associar para que não 

fosse necessária a utilização de nenhum resistor. 
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3.2 CIRCUITO ELÉTRICO PARALELO 

O circuito elétrico paralelo é aquele em que as ligações são feitas de 

maneira que todas as cargas ficam dispostas à tensão total da fonte, como pode 

ser visto no exemplo da figura abaixo: 

 

Onde: 

V – Fonte de Tensão 

CH 1 – Chave 1 

CH 2 – Chave 2 

R1 – Resistor um 

No circuito paralelo a corrente elétrica total (corrente que passa pela fonte) 

é dividida entre as cargas do circuito, então para obtê-la basta somar as 

correntes, neste caso, I1(corrente que passa pelo resistor 1) com I2 (corrente 

que passa pelo resistor 2) (𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2), outra maneira é dividindo a tensão total 

pela resistência total (𝐼𝑡 = 𝑉𝑡/𝑅𝑡). 

A resistência total do circuito irá ser sempre inferior a menor resistência 

associada, pois a cada carga adicionada em paralelo, possibilitamos mais um 

caminho para a corrente elétrica, facilitando sua passagem. Podemos encontrá-

la pelo seu inverso que é igual à soma dos inversos das resistências de cada 

carga (
1

𝑅𝑡
=  

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
… +

1

𝑅𝑛
), ou ainda, pela relação entre tensão total e 

corrente total (𝑅𝑡 = 𝑉𝑡/𝐼𝑡). 

Já a tensão total será igual à tensão aplicada sobre cada carga, pois como 

podemos ver na figura, possuem uma ligação direta com a fonte. Podemos 

encontrá-la pelo produto entre resistência total e corrente total (𝑉𝑡 = 𝑅𝑡. 𝐼𝑡) e 

como ela será a mesma que a aplicada em cada carga também podemos achar 

com o produto da resistência pela corrente em uma delas (𝑉𝑡 = 𝑅1. 𝐼1). 
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Nesse modelo de ligação, quando ocorre um defeito em algum dos 

componentes do circuito (desde que não seja a fonte ou as conexões diretas 

desta), os demais continuarão a funcionar. Essa é a ligação, por exemplo, das 

lâmpadas e tomadas em nossas residências, por isso, quando ocorre à queima 

de uma delas as demais continuam operantes. Isso também vale para quando 

trocamos um equipamento de uma tomada para outra: ele segue funcionando 

normalmente porque receberá a mesma tensão. 

 

 

3.2.1 EXPERIMENTO CIRCUITO PARALELO 

Para obtenção de componentes a fim de montar um Circuito Paralelo 

efetuamos a desmontagem de um forno de micro-ondas que consegui com um 

parente e seria descartado. O experimento que elaboramos foi definido de 

acordo com os componentes que encontramos no equipamento. 

 

 

 Antes de começarmos o processo de desmontagem precisamos retirar o 

prato giratório e o seu suporte. No caso desse micro-ondas ele possui dois 

suportes, um que fica solto no interior do forno e outro que fica encaixado no 

motor (basta puxar e ele se soltará). Esse aparelho já estava sem o prato quando 

recebi. 
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Para desmontagem utilizaremos as seguintes ferramentas: alicate de 

bico, chaves de fenda e chave philips como mostrado na figura abaixo: 

 

 

 

3.2.1.1 Desmontagem do forno micro-ondas 

Inicialmente iremos retirar a proteção externa soltando os parafusos 

indicados na figura. Levantamos um pouco a parte traseira e puxamos, ela 

deverá se soltar. 
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Com acesso a parte interna retiraremos o fusivel com o auxilio de uma 

chave de fenda. 

 

 

Com o auxílio de um alicate retiramos os terminais dos cabos que estão 

presos no ventilador e na base do fusível. 

 

 

Agora removendo os dois parafusos da parte de trás do forno que 

prendem a base do ventilador poderemos retirá-lo. 
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Virando o forno veremos na parte de baixo uma tampa que esta fixa ao 

forno, forçando um pouco com uma chave de fenda nos pontos que está presa 

ela se soltará. 

 

 

Agora retiramos o terminal dos cabos e soltamos o parafuso para fazer a 

retirada do motor que gira o prato interno. 

 

 

 Com o alicate soltamos o terminal do cabo de alimentação para retirá-lo. 
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Analisando as peças que retiramos até agora nos deparamos com dois 

motores, o que já nos permite montar um circuito paralelo. 

 

 

 

3.2.1.2 Analisando os componentes e montando o experimento 

 Tanto o motor do prato quanto o motor do ventilador, devem receber a 

mesma tensão de alimentação do micro-ondas (nesse modelo é 220 V), ou seja, 

dessa vez não precisaremos de transformadores ou resistores para montar 

nosso circuito paralelo. Para começarmos a montagem utilizaremos um pedaço 

de madeira com as seguintes dimensões: 17 mm de espessura, 270 mm de 

largura e 420 mm de comprimento. Para fixação dos componentes utilizaremos 

os parafusos que restaram da panificadora, pois os parafusos do forno micro-
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ondas não possuem rosca soberba15 e dificultariam o processo de fixação. 

Começaremos prendendo o cabo de alimentação a essa madeira, prenderemos 

o parafuso na parte que ficava encaixada ao forno tendo o cuidado de roscar na 

parte lateral para não danificar o cabo. 

 

 

 Cortamos agora mais dois terminais do conector múltiplo (o mesmo 

utilizado no experimento anterior) e prendemos à madeira. Também precisamos 

desencapar as pontas dos cabos para realizar a conexão. 

 

 

 Agora vamos cortar mais dois terminais do conector múltiplo e parafusar 

na madeira cerca de 120 mm do outro, devemos cortar e desencapar dois 

pedaços de cabo do próprio forno, com um comprimento que possibilite a 

conexão aos terminais. Vamos também cortar mais dois pedaços (com 

aproximadamente 150 mm) desencapar as pontas e soldar aos terminais do 

 
15 Parafusos que possuem rosca soberba facilitam a fixação em madeira sem a necessidade de furações 
e uso de porcas. 
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ventilador (para efetuar a solda utilizaremos o ferro de solda já mencionado no 

outro experimento). 

 

 

 Para fazer o acionamento do circuito, compramos dois interruptores com 

um custo de quatro reais cada (R$ 4,00), a compra se fez necessária, pois esse 

micro-ondas não possui esses dispositivos. Pegamos um deles e com auxílio de 

uma faca vamos fazer dois pequenos cortes para passar os cabos. Agora vamos 

cortar no meio um dos cabos soldados ao transformador e parafusar uma ponta 

em um dos terminais do interruptor e a outra no outro terminal. 

 
 

 

 Com os parafusos que acompanham o interruptor vamos fixá-lo a 

madeira, em seguida conectamos os cabos nos terminais e prendemos o 

ventilador. 

 

 

 Agora cortamos mais dois cabos com aproximadamente 200 mm para 

soldar nos terminais do motor do prato e isolamos com fita isolante (comprada 
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por cinco reais em uma loja de materiais elétricos, R$ 5,00). Essa operação é 

muito importante para evitar choques elétricos, pois estamos trabalhando com 

tensão elevada. 

 

 

 No interruptor ainda não utilizado façamos mais dois cortes para a 

passagem dos cabos, cortamos um dos cabos soldados ao motor do prato e 

conectamos aos terminais. Agora devemos parafusar o interruptor a madeira, 

conectar os cabos aos terminais do conector múltiplo e fixar o motor do prato. 

 

 

 Finalmente está pronto nosso circuito paralelo. 
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Nesse circuito, ao acionarmos um dos interruptores, ligamos apenas um 

motor. Para ligarmos os dois motores simultaneamente, precisamos acionar os 

dois interruptores, por isso o circuito é paralelo, as ligações são independentes. 

Se por acaso o circuito não funcionar (um ou mesmo os dois motores não 

ligarem), devemos, com o auxílio do alicate amperímetro, seguir os seguintes 

passos para tentar detectar a falha: 

a) Testar na escala de tensão alternada se está chegando tensão no segundo 

bloco de conectores múltiplos que colocamos se não estiver, verificar se o cabo 

de alimentação está ligado à tomada; 

b) Acionar o interruptor do ventilador e na escala de tensão alternada verificar se 

há alimentação nos terminais do motor se tiver alimentação e ele não estiver 

ligando, efetuar a troca desse componente; 

c) Acionar o interruptor do motor do prato e na escala de tensão alternada 

verificar se há alimentação nos terminais do motor se tiver alimentação e ele não 

estiver ligando, efetuar a troca desse componente; 

d) Verificar as conexões. 

Observação: os itens a, b e c devem ser feitos com o circuito alimentado, o item 

d deve ser realizado com o circuito desligado. 

O circuito elétrico que montamos está representado na figura abaixo e foi 

composto por um suporte de madeira, um cabo de alimentação, um ventilador, 

um motor giratório do prato, dois interruptores, terminais de conectores múltiplos 

(6 mm) e cabos para a interligação dos componentes. 

 

 

 Nesse experimento devemos discutir a associação de componentes em 

paralelo, as quedas de tensões para cada componente, a corrente elétrica, a 

resistência elétrica e a relação entre essas grandezas. Para mais 
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aproveitamentos didáticos desse circuito dispomos uma sugestão de aula prática 

a seguir: 
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Aula prática – Circuito em Paralelo 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta aula é realizar medições e aprofundar o estudo das associações 

em paralelo. É importante salientar que esta sugestão de aula prática deve ser 

realizada de maneira que promova a interação entre os alunos e entre eles e o 

professor e não apenas como um roteiro a ser preenchido. 

 

2. MATERIALUTILIZADO 

- Alicate amperímetro ou multímetro; 

- Ventilador de micro-ondas; 

- Motor do prato de micro-ondas; 

- Lâmpada 220 V; 

- Suporte para lâmpada; 

- Cabos elétricos; 

- Três interruptores. 

 

3. INTRODUÇÃO 

Iremos utilizar o experimento para circuito paralelo já montado anteriormente (no 

desmonte do forno micro-ondas) para realizar medições e alterações que 

possibilitem um aprofundamento em nosso estudo. 

 

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1. Com o circuito abaixo em mãos, iremos com o auxílio de um multímetro ou 

alicate amperímetro realizar as medições necessárias para preencher as 

tabelas, as medições de tensões e correntes devem ser realizadas com o circuito 

energizado (interruptores fechados e cabo de alimentação conectado a tomada), 

as de resistências com o circuito desenergizado (interruptores abertos e cabo de 

alimentação desconectado da tomada). 
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 CD EF 

Tensão 

Elétrica (V) 

  

 

 AC DG FH 

Corrente 

Elétrica (I) 

   

 

4.2. Adicione em paralelo no circuito anterior, uma lâmpada 220 V e refaça as 

medições. 

 

 CD EF IJ 

Tensão 

Elétrica (V) 

   

 

 

 

 

                           C               E                I 

   A 

                             

                           D               F               J 

   B 

                          G               H               K 
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 AC DG FH JK 

Corrente 

Elétrica (I) 

    

 

5. Após realizar os procedimentos responda as seguintes questões: 

a) Após adicionar mais uma carga ao circuito o que aconteceu com a queda de 

tensão sobre as demais? 

b) Por que houve variação na corrente entre os pontos AC e entre os pontos DG 

e FH ela se manteve constante? 

c) Por que a corrente elétrica total aumenta sempre que adicionamos uma nova 

carga? 
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3.3 CIRCUITO ELÉTRICO MISTO 

O circuito elétrico misto é possível quando associamos três ou mais 

cargas de maneira que parte fique associada em série e parte em paralelo como 

mostrado no exemplo da figura abaixo: 

 

 

Observando a figura acima é possível perceber que R1 está ligado em 

paralelo com a fonte, já R2 e R3 estão associados em série. Não necessitamos 

de nenhuma equação ou conceito novo para analisar este arranjo, pois podemos 

resolver o circuito transformando-o em partes ou circuitos menores. 

A tensão aplicada sobre R1 será a mesma da fonte, pois estão ligados em 

paralelo (𝑉 =  𝑉1) e se dividirá entre R2 e R3 que estão em série (𝑉 =  𝑉2 +  𝑉3). 

Podemos calcular V2 fazendo 𝑉2 =  𝑅2. 𝐼2, V3 será obtido por 𝑉3 =  𝑅3. 𝐼2 e V por 

𝑉 =  𝑅𝑡. 𝐼. 

A corrente I se divide em I1 e I2, portanto, pode ser calculada com 𝐼 =

 𝐼1 + 𝐼2. A corrente I1 é encontrada pela relação entre V e R1 (𝐼1 =  
𝑉

𝑅1
) e I2 pela 

relação entre V e R23 (𝐼2 =  
𝑉

𝑅23
). 

Já a resistência total do circuito apresentado pode ser obtida fazendo-se 

primeiramente a associação dos resistores que estão em série 𝑅23 =  𝑅2 + 𝑅3 e 

ficaremos com um resistor equivalente para esses dois como mostrado na figura 

a seguir, posteriormente fazemos 𝑅𝑡 =  
𝑅1. 𝑅23

𝑅1+ 𝑅23
. 
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3.3.1 EXPERIMENTO CIRCUITO MISTO 

Como o circuito elétrico misto é formado a partir de associações em série 

e paralelo, podemos utilizar os dois circuitos que já montamos e integrar estes 

para obtê-lo. 

 

 

3.3.1.1 Montando o experimento 

 De posse dos circuitos série e paralelo já montados iremos retirar o cabo 

de alimentação do circuito série, soltando o prensa cabo e depois as conexões 

dos terminais. 

 

   

Agora cortamos dois pedaços de cabos de aproximadamente 300 mm 

(retirar da panificadora ou do forno micro-ondas) e conectamos estes aos 

terminais dos conectores múltiplos do circuito série e aos do circuito paralelo. 

 

   

 Ficamos agora com um circuito misto, que possui ligações em paralelo e 

em série. 
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Nesse circuito, ao acionarmos um dos interruptores, ligamos apenas um 

dos motores ou o circuito do led, conforme o interruptor acionado, mas também 

podemos ligar todos ao mesmo tempo acionando os três interruptores. Se por 

acaso o circuito não funcionar (um dos motores ou mesmo o circuito do led não 

ligar), devemos, com o auxílio do alicate amperímetro, seguir os seguintes 

passos para tentar detectar a falha: 

a) Testar na escala de tensão alternada se está chegando tensão nos blocos de 

conectores múltiplos que, se não estiver, verificar se o cabo de alimentação está 

ligado à tomada; 

b) Acionar o interruptor do ventilador e na escala de tensão alternada verificar se 

há alimentação nos terminais do motor se tiver alimentação e ele não estiver 

ligando, efetuar a troca desse componente; 

c) Acionar o interruptor do motor do prato e na escala de tensão alternada 

verificar se há alimentação nos terminais do motor se tiver alimentação e ele não 

estiver ligando, efetuar a troca desse componente; 

d) Acionar o interruptor de alimentação do transformador e na escala de tensão 

alternada verificar as tensões de entrada e saída, se houver tensão na entrada 

do transformador e não houver na saída, efetuar a troca do componente; 

e) Testar na função ohmímetro se o resistor não está em curto ou aberto, se 

estiver, efetuar a troca deste componente; 
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f) Testar na escala de testes para diodo o led, que é um diodo emissor de luz, 

ele deve acender quando polarizado corretamente, se não acender efetuar a 

troca deste componente; 

g) Verificar as conexões. 

Observação: os procedimentos devem ser feitos com o circuito alimentado, com 

exceção do item g, que deve ser realizado com o circuito desligado. 

O circuito elétrico que montamos está representado na figura abaixo: 
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Aula prática – Circuito Misto 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta aula é realizar medições e aprofundar o estudo das associações 

mistas. É importante salientar que esta sugestão de aula prática deve ser 

realizada de maneira que promova a interação entre os alunos e entre eles e o 

professor e não apenas como um roteiro a ser preenchido. 

 

2. MATERIALUTILIZADO 

- Alicate amperímetro ou multímetro; 

- Ventilador de micro-ondas; 

- Motor do prato de micro-ondas; 

- Transformador 220/12 V; 

- Resistor 611 Ω; 

- Led 2 V; 

- Cabos elétricos; 

- Três interruptores. 

 

3. INTRODUÇÃO 

Iremos utilizar o experimento do circuito em série da panificadora conjuntamente 

com o paralelo do forno micro-ondas, para realizar medições que possibilitem 

um aprofundamento em nosso estudo. 

 

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1. Com o circuito abaixo em mãos, iremos com o auxílio de um multímetro ou 

alicate amperímetro realizar as medições necessárias para preencher as 

tabelas, as medições de tensões e correntes devem ser realizadas com o circuito 

energizado (interruptores fechados e cabo de alimentação conectado a tomada), 

as de resistências com o circuito desenergizado (interruptores abertos e cabo de 

alimentação desconectado da tomada). 
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 KL AB CD EF GH IJ 

Tensão 

Elétrica (V) 

      

 

 MN AB CD EF GH IJ KL 

Corrente 

Elétrica (I) 

       

 

4.2. Retire a parte do circuito série e realize novamente as medições. 

 

 

 AB CD 

Tensão 

Elétrica (V) 
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 AB CD MN 

Corrente 

Elétrica (I) 

   

 

5. Após realizar os procedimentos responda as seguintes questões: 

a) Após retirarmos o circuito série, as correntes AB e CD, permaneceram 

inalteradas? Explique. 

b) Calcule a potência total dissipada no circuito misto. 

c) Com as três chaves do circuito misto abertas, existe alguma corrente elétrica? 

Explique. 

  



52 
 

4 DESCARTE 

 A constante evolução tecnológica faz com que tenhamos cada vez mais 

lixo eletrônico e precisamos ter cuidado quanto ao descarte desses 

componentes que podem conter substâncias tóxicas. Sendo assim, necessita de 

um descarte correto para que não venha a contribuir com a degradação do meio 

ambiente. Salientamos que todos os componentes eletrônicos, cabos e 

parafusos que sobraram no processo de desmontagem dos equipamentos serão 

guardados para elaboração de outros experimentos. Os plásticos e metais foram 

separados e levados a locais de coleta seletiva. 
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