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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones
Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de integração ou remissão a vários aspectos de um tema.
Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Servindo também de fio condutor para alguma situação de aprendizagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração
dos eixos ou a especificidade do curso.
Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na
unidade temática.
Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a
partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA
e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conhecimentos estudados e a realidade do estudante.
Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre
os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.
Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu contexto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da observação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor
Caro estudante!
Quero-lhe acolhe-lo dizendo que você está de parabéns por vários motivos.
Um deles é o fato de decidir ser um estudante da Educação a Distância
(EaD), o outro é seu interesse pelo curso de telecomunicações e, talvez o
mais importante seja o fato de demonstrar que você é um estudante diferente pelo fato de escolher estudar com bastante autonomia e dedicação
demonstrando sua capacidade de ser um profissional de decisão, de criatividade e de responsabilidade.
Nesta componente curricular você vai conhecer e aprender sobre os fenômenos ligados a eletricidade e todas as implicações e pertinências desta em seu
trabalho de técnico em telecomunicações e na vida de todos os cidadãos.
Desejo-lhe um excelente período de estudo em nosso curso, espero sua parceria no cumprimento dos desafios pedagógicos propostos e o acolho com
entusiasmo e carinho.
Sucesso!
Professor Janduí Farias Mendes
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Apresentação
da componente curricular
Caro estudante, nessa componente curricular conversaremos sobre a Eletricidade em sistema de corrente contínua. Para um melhor aproveitamento organizamos essa disciplina em seis unidades temáticas. Nessas unidades são abordados os conceitos básicos em eletricidade, as grandezas elétricas, os componentes
elementares, os tipos básicos de circuitos, matemática aplicada e projetos. Veja
no mapa conceitual, representado na Figura 1, a distribuição desses conteúdos.

Eletricidade

Conceitos
Básicos

- A origem da eletricidade
- O átomo
- Eletrização dos corpos
- Condutores e isolantes
- Semicondutores
- Processo de eletrização
- Aterramento
- Eletricidade estática
- Blindagem eletrostática
- Descargas atmosféricas
- Proteção contra descargas
atmosféricas
- Risco em eletricidade.

Grandezas
elétricas

- Carga elétrica
- Tensão elétrica
- Corrente elétrica
- Resistência elétrica
- Capacitância
- Indutância
- Potência elétrica
- Energia elétrica

Comp
ponentes
Componentes
elem
l mentares
t
elementares

- Resistores
- Capacitores
- Indutores
- Geradores

Cirrcuitos
Circuitos
lléét i
elétricos

- Associação de resistores
em série e em paralelo
- Associação de
capacitores em série
e em paralelo
- Associação de indutores
em série e em paralelo
- Associação de
geradores em série
e em paralelo
- Leis de Kirchhoff

Matemática
aplicada

- Potência de dez
- Notação científica
- Múltiplos e
submúltiplos
- Multiplicação com
potência
- Divisão com
potência

Projetos

- LED
- Sensor de luz

Figura 1: Mapa conceito da organização teórica da componente curricular
Fonte: Elaborada pelo autor

Para um melhor aproveitamento organizamos essa disciplina em teoria e
prática. Para a realização das atividades práticas é necessário que você adquira alguns materiais que estão relacionados no Anexo A.
Destacamos que a parte teórica está interligada com a parte prática. Neste
sentido ao definirmos alguns conceitos sugerimos que logo em seguida realize a atividade prática relacionada a tal conceito. É importante que você faça
essas atividades práticas indicadas, pois são situações de aprendizagens pensadas para potencializar o seu processo de aprendizagem de modo que você
tenha um melhor entendimento do conceito apresentado o que contribuirá
para que você desenvolva habilidades de medição de grandezas elétricas.
Desejamos a você um grande sucesso neste curso e principalmente na sua
carreira como técnico em telecomunicações.
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Unidade
Unidade1n

Conceitos básicos

Unidade 1 - Conceitos básicos
Caro estudante você verá nesta nossa primeira unidade temática
alguns conceitos considerados básicos para que você seja um profissional técnico de sucesso. Dedique-se ao estudo dos conteúdos
apresentados observando o que colocamos, quer de modo textual, quer através de imagens e ainda por meio das situações de
ensino-aprendizagem pensadas para potencializar o seu processo
de construção do conhecimento.
Você algum dia já parou para se perguntar: O que é realmente a
eletricidade e quais os princípios nos quais está fundamentada? Como funcionam os equipamentos elétricos?
No decorrer do seu estudo, nesta unidade temática, você conseguirá entender melhor o que é eletricidade e como ela é produzida, entre outras curiosidades.

A origem da eletricidade
O termo eletricidade tem origem na palavra grega elektron, que significa
âmbar em português.
Segundo a História da Ciência o filósofo e matemático grego Thales de Mileto (580 – 546 a.C.) observou que o âmbar quando atritado com pele de
animal ou lã adquiria a propriedade de atrair partículas leves, tais como pedaços de palha, sementes de grama e pequenas penas. Você sabia que foi
a busca de uma explicação científica para este fenômeno e a descoberta de
novos fenômenos elétricos que deu origem à eletricidade?
Hoje, sabemos que esta propriedade do âmbar, e de outros materiais, de
atrair pequenas partículas deve-se ao fato de ele ficar eletrizado ao ser atritado com materiais diferentes. No decorrer desta primeira unidade temática
você entenderá melhor este e outros fenômenos elétricos.
Além da experiência com o âmbar, os gregos realizaram outras descobertas
e contribuições também de fundamental importância para o desenvolvimento da eletricidade. Dentre elas destacamos a especulação filosófica sobre a

Unidade 1 – Conceitos básicos
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Átomo
Em grego significa indivisível.

natureza da matéria. Os filósofos gregos Leucipo e Demócrito acreditavam
que a matéria era constituída por pequenas partículas sólidas e indivisíveis
denominadas de átomos.

O átomo
Para saber mais sobre a
história da eletricidade veja
o vídeo que contará sobre
este tema de modo ilustrado
e interessante disponível em
http://www.youtube.com/
watch?v=8RN8no-WksI

Experiências sucessivas realizadas pelos físicos comprovaram que a matéria
é formada por partículas. Três dessas partículas denominadas de próton,
nêutron e elétron se agrupam e formam uma unidade. Em homenagem
aos gregos antigos esta unidade que constituí a matéria foi denominada de
átomo. Veja na Figura 1.1 uma representação do átomo.

Figura 1.1: Modelo do átomo
Fonte: www.shutterstock.com

A parte central do átomo é denominada de núcleo atômico e a região
periférica ao núcleo é denominada de eletrosfera. No núcleo do átomo
encontram-se os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera encontram-se os
elétrons, que orbitam o núcleo.
Os experimentos também demonstraram que os prótons e os elétrons
possuem uma propriedade física que foi denominada de carga elétrica.
Convencionou-se que os PRÓTRONS têm carga elétrica positiva e que os
ELÉTRONS têm carga elétrica negativa. Como os NÊUTRONS não possuem
carga elétrica convencionou-se que a sua carga elétrica é nula.

e-Tec Brasil
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Em seu estado natural o átomo tem a mesma quantidade de prótons e de
elétrons. Se nenhum elétron for removido ou acrescentado ao átomo, ele
como um todo permanece eletricamente neutro, isto é, o efeito das cargas
positivas dos prótons e das cargas negativas dos elétrons se cancelam.
Contudo, caso ocorra um desequilíbrio entre essas cargas, que pode ocorrer
de diferentes maneiras, como verificaremos posteriormente, o átomo fica
eletrizado e passa a apresentar propriedades elétricas.
Entre os anos de 1906 e 1913 o físico americano Robert Andrews Millikan
(1868 – 1953) mediu a carga elétrica de milhares de gotículas de óleo. Ele
percebeu que os valores das cargas elétricas dessas gotas eram sempre um
múltiplo inteiro de uma unidade fundamental. Millikan concluiu que o valor dessa unidade fundamental correspondia à carga elétrica de um único
elétron. Esta constante foi denominada de carga elementar e passou a ser
representado pela letra e, que vale:
e=1,6∙10-19 C
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de medida da carga
elétrica é o coulomb, cujo símbolo é C, em homenagem a Charles Augustin
de Coulomb, físico francês que calculou a força de interação elétrica entre
duas cargas elétricas.
Posteriormente descobriu-se que a carga elétrica de um próton era numericamente igual à carga elétrica de um elétron. A Tabela 1.1 apresenta o nome, o
símbolo e o valor da carga elétrica das três partículas que constituem o átomo.
Tabela 1.1: Propriedades elétricas das partículas atômicas
Partícula

Símbolo

Carga

Elétron

e-

-1,6∙10-19 C

Próton

p+

+1,6∙10-19 C

Nêutron

n0

0

Para saber mais sobre a
experiência de Millikan veja
o vídeo que conta sobre este
tema de modo ilustrado e
interessante. Disponível em
http://www.youtube.com/
watch?v=xohI5URKRvA

Fonte: Elaborada pelo autor

Eletrização dos corpos
No seu estado natural os objetos são eletricamente neutros. Isto ocorre
pelo fato de terem a mesma quantidade de prótons e elétrons, cujas cargas
elétricas positivas e negativas se anulam. Contudo, quando ocorre um desequilíbrio entres as cargas, ou seja, quando o objeto perde ou ganha elétrons
ele fica eletrizado.
Unidade 1 – Conceitos básicos
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Quando um objeto neutro perde elétrons ele fica com falta de elétrons,
ficando eletrizado positivamente. Ao contrário, quando ele ganha elétrons fica com excesso de elétrons, ficando eletrizado negativamente.

Figura 1.2: Objetos eletrizados positivamente e negativamente
Fonte: Elaborada pelo autor

Verifica-se experimentalmente que quando se aproximam cargas elétricas de
mesmo sinal elas se repelem e quando se aproximam cargas elétricas de sinais
contrários elas se atraem. Esta propriedade das cargas elétricas de se atraírem
ou se repelirem é um dos princípios da eletricidade ilustrado na Figura 1.3.

Repulsão

Repulsão

Atração
Figura 1.3: Princípio da atração e repulsão de cargas elétricas
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que nos dois primeiros pares de elementos (positivo com positivo e
negativo com negativo) temos uma repulsão enquanto que no ultimo par de
elementos temos (positivo e negativo) se atraindo.
O princípio da atração e repulsão diz que cargas elétricas de mesmo sinal
se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem.

e-Tec Brasil
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Condutores e isolantes
São denominados de condutores os materiais que permitem o livre movimento de elétrons e de isolantes os materiais que não permitem facilmente
esse movimento.
Na Figura 1.4 temos um exemplo típico de materiais condutores e isolantes.
Essa Figura representa fios elétricos que são utilizados em instalações elétricas. O núcleo do fio de cobre é um condutor e a camada que o reveste,
geralmente PVC, é um isolante.

Figura 1.4: Fios de instalação elétricas
Fonte: www.shutterstock.com

O ouro, a prata, o cobre e o alumínio são exemplos de bons condutores. O
papel, a borracha, o plástico, o PVC, o vidro e o ar seco são exemplos de
isolantes.
Você então deve estar se perguntando: por que alguns materiais são bons
condutores e outros não? A resposta a esta pergunta está na distribuição
eletrônica dos átomos que constituem o material condutor ou isolante.
Observe na Figura 1.5 a distribuição eletrônica para os átomos de ouro,
prata, cobre e alumínio, cujos símbolos são respectivamente Au, Ag, Cu e
Al. Observe que o ouro, a prata e o cobre têm apenas um único elétron
na última camada eletrônica. Já o alumínio possui três elétrons na ultima
camada eletrônica.

Unidade 1 – Conceitos básicos
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Figura 1.5: Distribuição eletrônica dos átomos de ouro, prata, cobre e alumínio
Fonte: www.shutterstock.com

Distribuição eletrônica são os números que aparecem, de cima para baixo,
ao lado direito de cada símbolo. Eles representam o número de elétrons em
cada camada eletrônica (K, L, M, N, O, P e Q).

Para saber mais sobre as
propriedades dos elementos
químicos visite o site
http://www.ptable.
com/?lang=pt#Property/State

Os elementos químicos que apresentam de um a três elétrons na última
camada eletrônica geralmente são bons condutores. Esses elétrons são fracamente ligados ao núcleo atômico e podem ser facilmente liberados do
átomo. Por isso são denominados de elétrons livres.
Por exemplo, 1 cm3 de cobre a uma temperatura de 20 oC contém em média 600.000.000.000.000.000.000.000 elétrons livres, que corresponde a
6∙1023 em potência de dez. Os metais são bons condutores por terem um
excesso de elétrons livre.
Para saber mais sobre potência de dez consulte o item Potência de dez na
unidade 5 deste caderno de estudo.
Dentre os metais a prata é o melhor condutor, mas é muito caro para ser
utilizada em larga escala. O cobre, o segundo melhor condutor, por não ser
tão caro, é muito utilizado na maioria dos circuitos elétricos, principalmente
em instalações elétricas residenciais e prediais. O alumínio não é tão bom
condutor quanto o cobre, mas é mais barato e mais leve. Por isso ele é muito
utilizado para a transmissão de energia elétrica até os nossos lares. Já o ouro,
o metal mais nobre, é muito utilizado em circuitos eletrônicos delicados.

e-Tec Brasil

20

Eletricidade

Semicondutores
Existem substâncias cuja condutividade elétrica se situa numa faixa intermediária
entre os condutores e os isolantes. Estas substâncias são denominadas de semicondutores. O silício e o germânio são exemplo de substâncias semicondutoras.
Os cientistas descobriram que os semicondutores apresentam várias propriedades interessantes. Por exemplo, a condutividade elétrica deles pode variar
significativamente com a mudança de temperatura ou com a incidência
de luz (visível, infravermelha, ultravioleta). A explicação para estas propriedades, dentre outras, está na distribuição eletrônica dos átomos que formam a
substância semicondutora.
A Figura 1.6 representa a distribuição eletrônica do átomo de Silício (Si) e
de Germânio (Ge), que são bons semicondutores. Observe que esses dois
átomos têm algo em comum: quatro elétrons na última camada eletrônica.

Figura 1.6: Distribuição eletrônica dos átomos de Silício e Germânio
Fonte: www.shutterstock.com

Sabe-se da teoria atômica que os átomos tendem a um estado estável quando possuem oito elétrons na última camada eletrônica. Para atingir esse estado estável os átomos das substâncias semicondutoras, que possuem quatro
elétrons na sua última camada eletrônica, formam uma estrutura cristalina.
Cada átomo dessa estrutura compartilham os seus quatro elétrons da última
camada com seus quatro átomos vizinhos para atingir o octeto (oito elétrons
na última camada eletrônica), tornando-se assim mais estável.
A Figura 1.7 representa um modelo da estrutura cristalina formada por uma
substância semicondutora, tais como o Silício e o Germânio. Observe na
Figura que todos os elétrons estão ligados aos núcleos dos átomos, não existindo elétrons livres na estrutura cristalina.

Unidade 1 – Conceitos básicos
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Núcleo

Elétron

Figura 1.7: Modelo da estrutura cristalina de uma substância semicondutora
Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme observamos anteriormente, o cristal semicondutor não apresenta
elétrons livres, o que o caracteriza como um isolante. Quando se diminui a
temperatura desse cristal as ligações eletrônicas se tornam mais fortes, o que
impede ainda mais a existência de elétrons livres, fazendo com que o cristal
se comporte como um bom isolante.
Quando a temperatura é aumentada as ligações eletrônicas são enfraquecidas e poderão ser rompidas, o que provocará o aparecimento de elétrons
livres, fazendo com que o cristal se comporte como um bom condutor.
A incidência de luz sobre um cristal semicondutor pode também provocar o
rompimento de ligações eletrônicas ou até mesmos expulsar elétrons dele.
Caso ocorra apenas o rompimento das ligações eletrônicas, provocando o
aparecimento de elétrons livres, o cristal se comportará como um condutor.
Caso elétrons sejam expulsos, o cristal semicondutor ficará eletrizado.
Mas a descoberta mais importante feita pelos cientistas foi a possibilidade
de tornar um semicondutor um condutor acrescentando na rede cristalina
semicondutora átomos que contém cinco ou três elétrons na sua última
camada eletrônica, tais como o Fósforo (P) e o Alumínio (Al). Esse processo
é conhecido como dopagem. A Figura 1.8 representa a distribuição eletrônica do átomo Fósforo (P) e do Alumínio (Al), que possuem respectivamente
cinco e três elétrons na última camada eletrônica.

e-Tec Brasil
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Figura 1.8: Distribuição eletrônica dos átomos de Alumínio e Fósforo
Fonte: www.shutterstock.com

Quando se acrescenta numa rede cristalina semicondutora átomos contendo
cinco elétrons a rede fica com um excesso de elétrons, conforme mostrado
na Figura 1.9. Este tipo de semicondutor é denominado tipo n (negativo).

Fósforo

Elétron

Figura 1.9: Semicondutor tipo n
Fonte: Elaborado pelo autor

Quando se acrescenta numa rede cristalina semicondutora átomos contendo
três elétrons a rede fica com uma lacuna (falta de elétrons), conforme mostrado na Figura 1.10. Este tipo de semicondutor é denominado tipo p (positivo).

Unidade 1 – Conceitos básicos
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Alumínio

Lacuna

Figura 1.10: Semicondutor tipo p
Fonte: Elaborado pelo autor

Para saber mais sobre
semicondutores tem dois
vídeos que ilustram bem a
discussão. Veja http://www.
agostinhorosa.com.br/artigos/
como-funciona-um-diodo.html
e http://www.agostinhorosa.
com.br/artigos/funcionamentodo-transistor.html .
Mas não para por aqui no curso
de Eletrônica Linear e Eletrônica
Digital você estudará mais sobre
os semicondutores e verá sua
aplicação prática.

Uma das grandes vantagens do processo de dopagem está em se poder
construir condutores com a condutividade desejada. No entanto, a mais importante vantagem está na associação ou junção que podem ser feitas
com os semicondutores do tipo p e do tipo n. A Figura 1.11 mostra dois
tipos de associações, p-n-p e n-p-n.

Figura 1.11: Combinação p-n-p e n-p-n de semicondutores tipo p e tipo n
Fonte: www.shutterstock.com

As junções p-n dão origem aos diodos, as junções p-n-p e n-p-n dão origem
aos transistores, como você pode ver na Figura 1.12.
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Figura 1.12: Diodo (esquerda) e transistor (direita)
Fonte: www.shutterstock.com

A combinação de agrupamento de múltiplas junções dá origem aos circuitos integrados e aos microprocessadores ilustrados na Figura 1.13.

Figura 1.13: Circuitos integrados (esquerda) e microprocessadores (direita)
Fonte: www.shutterstock.com

A possibilidade de tornar um semicondutor um condutor foi a descoberta
tecnológica que revolucionou a eletrônica. Por exemplo, os computadores
valvulados eram enormes, consumiam muita energia, tinha um baixo poder
de processamento e eram muito caros. A Figura 1.14 mostra uma comparação entre um transistor (esquerda) e uma válvula (direita).

Figura 1.14: Comparação do tamanho do transistor (esquerda) com a
válvula (direita).
Fonte: www.shutterstock.com
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A substituição das válvulas pelos transistores permitiu diminuir o tamanho
dos computadores, diminuir o consumo de energia, aumentar a capacidade
de processamento e barateá-los, tornando-os acessíveis a uma quantidade
maior de pessoas. Hoje estamos na era dos microchips, que nada mais são
do que a combinação de bilhões de transistores.

Processos de eletrização
A eletrização de um objeto pode ocorrer de diferentes maneiras. Dentre
elas, destacaremos os processos de eletrização por atrito, por contato e
por indução.
A eletrização por atrito consiste em esfregar dois objetos neutros de matérias diferentes, como você pode observar na simulação representada na
Figura 1.15.

Figura 1.15: Processo de eletrização por atrito
Fonte: http://tsiad.ifsul.edu.br/moodle/conteudo/modulo1/fis/fis_ua/at1/04.html

Esta situação pode ser
facilmente observada no seu dia
a dia, por meio de diferentes
experiências. Para perceber como
pode ser esta passagem de
elétrons de um objeto para outro
realize a atividade sugerida
no link http://efisica.if.usp.br/
eletricidade/basico/
fenomenos/intro/
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Nesse processo pode ocorrer a passagem de elétrons de um objeto para o
outro. Ao final deste processo os dois materiais ficam eletrizados com cargas
de sinais contrários e numericamente iguais.
A eletrização por contato consiste em colocar um objeto neutro em contato com outro objeto que se encontra eletrizado. Após o contato os objetos
ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, conforme mostrado
na Figura 1.16.
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Figura 1.16: Processo de eletrização por contato
Fonte: Elaborada pelo autor

A eletrização por indução consiste em aproximar um objeto eletrizado,
denominado de indutor, de um objeto condutor neutro, denominado de
induzido. As cargas elétricas do indutor, que podem ser positiva ou negativa, provocam uma separação de cargas do induzido, conforme mostrado
na Figura 1.17.

Figura 1.17: Processo de separação das cargas
Fonte: Elaborada pelo autor

Ao se fazer o aterramento do induzido ocorrerá um fluxo de elétrons (e−)
entre ele e a Terra. O sentido do fluxo dos elétrons vai depender do sinal da
carga do indutor, conforme mostrado na Figura 1.18. Quando o indutor está
carregado negativamente o fluxo de elétrons será do induzido para a Terra.
Quando o indutor está eletrizado positivamente o fluxo de elétrons será da
Terra para o induzido.
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Veja mais sobre os processos de
eletrização nas três sugestões
de links a seguir http://tsiad.
ifsul.edu.br/moodle/conteudo/
modulo1/fis/fis_ua/at1/04.html
http://tsiad.ifsul.edu.br/moodle/
conteudo/modulo1/fis/fis_ua/
at1/ http://www.youtube.com/
watch?v=ny6_5-OgzZs
Na sequência elabore um texto
em mídia digital explicando
porque a latinha mostrada
no vídeo que você acabou de
assistir se movimenta ao se
aproximar o balão. Indique os
tipos de processo de eletrização
que estão envolvidos nesta
experiência. Disponibilize seu
relato no Ambiente Virtual de
Ensino-Aprendizagem (AVEA).
Para um melhor entendimento
do que estamos conversando
realize a atividade experimental
que é descrita em http://www.
rc.unesp.br/showdefisica/99_
Explor_Eletrizacao/
paginas%20htmls/Demo%20
Bal%C3%B5es%20de%20
l%C3%A1tex.htm#06.-_
Rolando_latinha_vazia_
Organize a atividade em mídia
digital e compartilhe o resultado
com os colegas no fórum
disponível no AVEA. Perceba o
que no seu dia a dia representa
o processo de eletrização
por indução.

e-

Aterramento

e-

Aterramento

Figura 1.18: Fluxo de elétrons entre a Terra e o induzido
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que no processo de eletrização por indução o indutor e o induzido
ficam carregados com cargas de sinais contrários.

Aterramento
A Terra pode ser considerada como um enorme condutor. Como a Terra é
muito grande e condutora ela funciona como um reservatório de cargas
elétricas, podendo facilmente ceder ou receber elétrons.
Então, ao se ligar um objeto condutor eletrizado à Terra, através de um
outro material condutor, ocorrerá uma troca de elétrons entre o objeto eletrizado e a Terra e ele perderá sua eletrização. Esse processo é denominado
de aterramento.
Por convenção o potencial elétrico da Terra é nulo.
Para entender melhor esta discussão observe a Figura 1.19 que ilustra o
processo de aterramento para dois objetos que se encontram inicialmente
eletrizados positivamente e negativamente.
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e-

e-

Figura 1.19: Ilustração do aterramento de objetos eletrizados
Fonte: Elaborada pelo autor

Com o aterramento, ocorrerá um fluxo de elétrons (e−) da Terra para o objeto
que está eletrizado positivamente e um fluxo de elétrons (e−) do objeto que
está eletrizado negativamente para a Terra. Após a troca de cargas elétricas
com a Terra os objetos ficam neutros, conforme mostrado na Figura 1.20.

Figura 1.20: Condutores neutros após o aterramento
Fonte: Elaborada pelo autor

O aterramento é muito importante, pode por exemplo evitar choque elétrico. Por isso fique atento a orientações nos diagramas elétricos quanto a
necessidade desta prática. A Figura 1.21 mostra o símbolo que é utilizado
nos diagramas elétricos para representar o aterramento elétrico.

Figura 1.21: Símbolo do aterramento elétrico
Fonte: Elaborada pelo o autor

O aterramento elétrico tem várias funções. Destacaremos três, que são as
principais:
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• Proteger as pessoas, os equipamentos, os prédios e as redes elétricas das
descargas atmosféricas.
Para saber mais sobre
aterramento elétrico veja em
http://dicasdesomeluz.blogspot.
com.br/2012/08/aterramentoeletrico-como-funciona-e.
html e também o vídeo em
http://www.youtube.com/
watch?v=ogOaYdpygmc

Faça uma pesquisa sobre os
sistemas de aterramento TN-S,
TN-C, TT e IT que são adotados
pela NBR 5410 e prepare uma
apresentação em mídia digital
para compartilhar no fórum
disponível no AVEA com seu
tutor e seus colegas de curso.

• Drenar cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas, equipamentos e até mesmo das pessoas.
• Tornar mais eficazes os dispositivos de proteção elétrica, tais como
disjuntores e fusíveis.
Existem vários métodos e técnicas de aterramento. Alguns simples e outros
mais complexos. No Brasil, a norma que rege o sistema de aterramento de
instalações elétricas de baixa tensão é a NBR 5410 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

Eletricidade estática
Em dias muito secos e de baixa umidade é muito comum as pessoas ficarem
eletrizadas com eletricidade estática e chegam até mesmo a tomar choques elétricos ao tocar, por exemplo, na maçaneta de uma porta. Essa eletrização ocorre
devido ao atrito dos nossos calçados com tapetes e carpetes, ao atrito do nosso
corpo com encosto dos bancos de automóveis, com as roupas que estamos vestindo, principalmente se estas forem feitas com fibras sintéticas, de seda ou lã.
Você concorda que devido a esta descrição precisamos, como técnicos em
telecomunicações, tomar alguns cuidados já que os equipamentos eletrônicos são muito sensíveis às cargas elétricas estáticas acumuladas no nosso
corpo? Por isso é recomendado aos técnicos que ao manusearem equipamentos eletrônicos, principalmente computadores, que usem pulseiras eletrostáticas. A Figura 1.22 mostra um exemplo de pulseira eletrostática.

Figura 1.22: Pulseira eletrostática
Fonte: www.shutterstock.com
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Para dissipar as cargas elétricas acumuladas em nosso corpo a pulseira deve
ser colocada em um dos braços e a garra dela deve ser conectada em estrutura metálica aterrada.
As aeronaves e os automóveis também podem ficar eletrizados devido ao
atrito com o ar. Por isso, para evitar uma explosão provocada por uma centelha elétrica, os aviões quando estão sendo reabastecidos com combustível
e os caminhões tanque quando estão abastecendo os postos de combustível
devem ser aterrados.

Para ampliar o seu conhecimento
sobre este assunto assista o
vídeo que mostra os efeitos da
eletricidade estática acumulada
no nosso corpo disponível em
http://eletricaesuasduvidas.
blogspot.com.br/2011/06/
eletricidade-estatica-entenda-esaiba.html

Blindagem eletrostática
A blindagem eletrostática é um fenômeno elétrico descoberto pelo físico Michael Faraday (1791 – 1867). Faraday realizou experiências que comprovaram
que as cargas elétricas em excesso se distribuem na superfície externa de
um condutor eletrizado, independentemente se o condutor está eletrizado
positivamente ou negativamente, como você pode ver na Figura 1.23. Este
fenômeno ocorre devido ao princípio da atração e repulsão, ou seja, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e buscam a maior distância entre si.

Figura 1.23: Distribuição das cargas elétricas na superfície externa de um condutor
Fonte: Elaborada pelo autor

O fato das cargas elétricas se distribuírem na superfície externa de um condutor eletrizado faz com que o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor seja nulo e o potencial elétrico em todos os pontos,
internos e superficiais, seja constante.
Os condutores ocos apresentam as mesmas propriedades dos condutores maciços. Nos condutores ocos o campo elétrico em qualquer parte do seu interior
também é nulo e as cargas elétricas em excesso, se existirem, também se distribuem pela sua superfície externa, conforme mostrado na Figura 1.24.
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Figura 1.24: Cargas elétricas distribuídas na superfície externa de um condutor oco
Fonte: Elaborada pelo autor

E se colocarmos um condutor neutro no interior de um condutor oco e
posteriormente eletrizarmos o condutor oco, o que ocorrerá com o condutor neutro colocado no interior do condutor oco? A resposta é: o condutor
neutro não sofrerá indução elétrica e continuará neutro, conforme mostrado
na Figura 1.25.

Figura 1.25: Condutor dentro de um outro condutor oco eletrizado
Fonte: Elaborada pelo autor

E se colocarmos um condutor neutro no interior de um condutor oco, também neutro, e aproximarmos ao condutor oco um condutor eletrizado, o
que ocorrerá com o condutor neutro colocado no interior do condutor oco?
A resposta é: ocorrerá uma indução eletrostática no condutor oco, que ficará
polarizado, mas o condutor colocado no seu interior não sofrerá indução
elétrica e continuará neutro, conforme mostrado na Figura 1.26.

Figura 1.26: Condutor dentro de um outro condutor oco eletrizado
Fonte: Elaborada pelo autor

Podemos então concluir que um condutor oco protege, em seu interior,
qualquer objeto de qualquer ação elétrica externa. Dizemos, então, que uma
estrutura condutora constitui uma blindagem eletrostática.
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A blindagem eletrostática é muito utilizada para proteger aparelhos elétricos
e eletrônicos de interferências elétricas externas. Os aparelhos de medidas
sensíveis são acondicionados em caixas metálicas, para que as medidas não
sofram interferências. Assim, se colocarmos uma tela metálica envolvendo
certa região do espaço ela formará uma blindagem eletrostática para determinadas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, se colocamos um telefone
celular no interior da gaiola metálica, conforme mostra a Figura 1.27, a ligação para ele não poderá ser completada. Se você tentar fazer uma ligação
de dentro da gaiola metálica, a ligação também não será completada.

Sinal irradiado
pelo telefone celular

Sinal irradiado
iaddo
elular
pela estação ce
celular

Gaiola de Faraday
assam pa
ppara
ra o exterior.
Os sinais emitidos dentro da gaiola não passam
am para o iinterior
t i
Os sinais emitidos fora da gaiola não passam
interior.
Há um isolamento eletromagnético.
Figura 1.27: Bloqueio de ondas eletromagnéticas por uma gaiola metálica
Fonte: http://www.sabereletronica.com.br/files/image/BloqueadoresCelular_02_1_.jpg

Faça uma experiência que lhe permitirá ampliar o seu entendimento
desta nossa discussão. Para tanto pegue uma caixa de leite longa vida
vazia. Abra a parte superior da caixa, limpe o interior dela e coloque
o seu celular dentro dela e depois feche. Faça uma ligação para o seu
celular. Você verá que a ligação não será completada. Depois, pegue o
seu celular e embrulhe-o com papel alumínio. Faça uma ligação para o
seu celular. Você verá que a ligação também não será completada. Analise por que isso acontece? Com base no que estudamos até aqui você
consegue perceber? Lembre-se que no AVEA você tem o tutor no qual
pode e deve buscar auxilio sempre que sentir necessidade.
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Descargas atmosféricas
Você provavelmente já ouviu falar no termo descargas atmosféricas, certo?
Sabe nos dizer o que entende pelo termo? As descargas atmosféricas são
descargas elétricas que ocorrem entre partes de uma mesma nuvem, entre
nuvens ou entre nuvens e o solo. Este fenômeno ainda não foi compreendido completamente, sendo objeto de constante estudo pelos cientistas.

Cúmulo-nimbo
É um tipo de nuvem que tem
uma base muito mais larga do
que o seu topo.

O que já se sabe é que as nuvens de tempestades, tipo cúmulo-nimbo,
frequentemente encontram-se eletrizadas. As pesquisas indicam que as partes superiores destas nuvens geralmente apresentam uma predominância
de cargas elétricas positivas e as partes inferiores cargas elétricas negativas,
conforme mostrado na Figura 1.28.

Figura 1.28: Ilustração do processo de uma descarga atmosférica
Fonte: www.shutterstock.com

Convecção térmica
É um processo que ocorre
nos meios líquidos e gasosos
quando eles estão submetidos a
uma diferença de temperatura.
Quando isso ocorre as partes de
maior temperatura dos líquidos
e gases sobem e a de menor
temperatura descem. É devido
à convecção térmica que as
nuvens cúmulo-nimbo têm uma
base muito mais larga do que
o seu topo.
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As pesquisas mostram que a eletrização dessas nuvens ocorre devido ao
atrito entre as moléculas de vapor d´água e de cristais de gelo. Este atrito é
provocado pela corrente de convecção térmica no interior da nuvem.
Devido à eletrização das nuvens estabelece-se um campo elétrico entre
partes dessas nuvens, entre nuvens ou ainda entre a nuvem e o solo. Este
campo elétrico gera uma tensão elétrica muito intensa. Por exemplo, a
tensão elétrica gerada pelo campo elétrico entre a parte inferior de uma nuvem e o solo varia de 10 milhões a 100 milhões de volts. Num determinado
momento esta elevada tensão elétrica provoca uma descarga elétrica, que é
denominada de raio.
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Na unidade temática dois, a seguir, definiremos os conceitos de campo elétrico e tensão elétrica.
O raio é formado pelo movimento das cargas elétricas, que é invisível ao
nosso olho. O relâmpago é a emissão de luz provocada pelo superaquecimento dos gases, devido à passagem das cargas elétricas por ele. O trovão
é uma onda sonora produzida pela expansão dos gases aquecidos.

Proteção contra descargas atmosféricas
É conhecimento comum que os raios geralmente caem com maior frequência em superfícies altas e pontiagudas, tais como árvores, torres, prédios e
até mesmo sobre pessoas que se encontram em locais descampados durante
uma tempestade. Observe na Figura 1.29 que o raio atingiu a parte mais alta
e aguda da construção.

Veja nos links a seguir uma
animação de como ocorre uma
descarga entre a nuvem e o solo:
http://www.if.ufrgs.br/mpef/
mef004/20031/Ricardo/oraio.
html http://www.youtube.com/
watch?v=IwIOZo1UQ6M
http://www.youtube.com/
watch?v=Bhw3K7hxumE
Os vídeos descrevem o processo
de formação das
descargas atmosféricas.

Figura 1.29: Raio caindo sobre uma construção
Fonte: www.shutterstock.com

Sabendo disso, o cientista norte-americano Benjamin Franklin (1706 – 1790)
inventou o para-raios. O para-raios tem por finalidade oferecer um caminho
de menor resistência para as descargas elétricas atmosféricas.
Existem basicamente dois tipos de para-raios, ou seja, dois sistemas de proteção contra descargas atmosféricas: o modelo Franklin e o modelo Faraday.
O modelo Franklin consiste basicamente em uma haste que é colocada verticalmente na parte mais alta da estrutura que se quer proteger. Na extremidade superior da haste é colocado geralmente de três a quatro pontas metáUnidade 1 – Conceitos básicos
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licas feitas de materiais de elevado ponto de fusão. As pontas metálicas são
ligadas, por meio de fios condutores metálicos, a barras metálicas aterradas.
Veja na Figura 1.30 as partes que constituem um para-raios modelo Franklin.
Captor

Mastro

Cabo de descida

SPDA
PDA
Conector
Tubo
T b de
d proteção
ã
(tip diam 4” x 2m)

Solo

Espaçadores

Aterramento

Figura 1.30: Partes que constituem o para-raios modelo Franklin
Fonte: http://spaceengenharia.eng.br/wp-content/uploads/2011/08/malha-de-aterramento-05.png

Geratriz
É o segmento de reta que
interliga o vértice do cone a
qualquer ponto da base deste.

As pesquisas demonstram que uma haste vertical protege um campo que
é abrangido por um cone, cujo vértice é o ponto mais alto do para-raios.
A geratriz desse cone forma um ângulo de 60o com a vertical, conforme
mostrado na Figura 1.31.
Vértice
60°
Geratriz
h

r
Figura 1.31: Cone de cobertura de proteção de um para-raios tipo Franklin
Fonte: Elaborada pelo autor
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O raio de abrangência do cone de proteção é obtido pela equação:
r=h∙√3
Onde:
r – raio de abrangência
h – altura do para-raios
Agora que você já viu como funciona o modelo de Franklin vejamos o modelo Faraday. Este modelo consiste em uma malha feita de cabos de cobre
nu, presos a suportes isolantes, que envolve a estrutura a ser protegida formando uma gaiola de proteção. Ao longo da malha são distribuídas pontas
metálicas regularmente. A malha é aterrada em vários terminais, como você
pode observar na Figura 1.32.

Agora que você já sabe o que
são descargas atmosféricas
e como elas são formadas
pesquise quais regiões do Brasil
são mais propensas a este
fenômeno e explique que tipo de
para-raios poderia ser utilizado
em casas e edifícios da região.
Prepare com estas informações
uma apresentação em mídia
digital e compartilhe no fórum
disponível no AVEA com seus
colegas e com seu tutor.

Figura 1.32: Malha de cobertura de proteção de um para-raios tipo Faraday
Fonte: http://dc93.4shared.com/doc/u2pIGjlx/preview.html

Riscos em eletricidade
Caro estudante, o manuseio de equipamentos elétricos requer uma série
de cuidados, pois a eletricidade oferece alguns perigos tais como choque
elétrico, incêndio, explosão, danos mecânicos, dentre outros. De todos os
riscos oferecidos pela eletricidade o de maior gravidade é o choque elétrico,
pois dependendo da intensidade, das condições ambientais e do tempo de
exposição pode ser fatal.
Choque elétrico é um efeito fisiológico provocado pela passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Por exemplo, uma corrente de 10 mA (miliampère) circulando no corpo humano pode provocar uma parada cardíaca
ou respiratória, colocando assim nossa vida em risco. Correntes maiores são
potencialmente mais graves.
Unidade 1 – Conceitos básicos
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Uma intensidade de corrente de 10 mA é muito pequena, correspondendo
a 0,01 A (ampère). Veja a transformação de 10 mA em A.

10  = 10 ∙ 10−3 A =

10
10
A
=
A = 0,01 A
103
1000

Para saber mais sobre esta transformação consulte o item multiplicação
e divisão de potência da unidade temática 5 deste caderno didático.
A intensidade da corrente é diretamente proporcional a tensão elétrica e
inversamente proporcional à resistência elétrica, conforme veremos posteriormente neste curso. Pilhas (1,5 V) e baterias (3,7 V, 9 V, 12 V) podem ser
manuseadas normalmente, pois a resistência elétrica do corpo humano (a
partir da pele) é suficiente para manter um fluxo de corrente muito baixo,
normalmente na faixa do microampère (µA). Porém o perigo de um choque
fatal aumenta se a nossa pele estiver molhada e se as tensões são mais
elevadas (110 V, 220 V, 3000 V, 185000 V). A pele molhada diminui drasticamente a resistência elétrica do nosso corpo. Uma corrente elétrica de 100
mA ou mais normalmente produz um choque elétrico fatal.

Faça uma pesquisa sobre a NR
10 na Internet e descubra mais
sobre este assunto. Veja suas
potencialidades e limitações.

As pessoas que lidam com frequência com eletricidade devem receber treinamentos e utilizar equipamentos de segurança apropriados para a sua função. No Brasil a norma que regulamenta a segurança e serviços em eletricidade é a Norma Regulamentar no 10, mais conhecida com NR 10.
Caro estudante, a seguir indicamos alguns procedimentos de segurança
para lidar com a eletricidade. Estes procedimentos devem ser seguidos tanto
para circuitos de baixa quanto de alta tensão.
- Seguir os procedimentos de segurança indicados nas normas e nos manuais.
- Consultar sempre os manuais dos equipamentos.
- Em caso de dúvida pergunte ou faça uma pesquisa.
- Evitar trabalhar com sapatos ou roupas molhadas.
- Evitar trabalhar em ambientes úmidos.
- Utilizar os equipamentos de proteção.
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- Utilizar apenas ferramentas, equipamentos e dispositivos de proteção
aprovados para o uso (certificados).
- Nunca presumir que um circuito elétrico está desligado.
- Certificar-se com um instrumento se o circuito está inoperante.
- Certificar-se se os dispositivos elétricos, tais como capacitores,
estão descarregados.
- Manter os equipamentos aterrados.

Lembre-se, a eletricidade não aceita “desaforos”. Seja cauteloso e segurança sempre em primeiro lugar.

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentados os conceitos básicos para o estudo da eletricidade, uma vez que eles nos permitem o entendimento dos
fenômenos elétricos. Na unidade vimos:
- A origem da eletricidade
- O átomo
- Eletrização dos corpos
- Condutores e isolantes
- Semicondutores
- Processo de eletrização
- Aterramento
- Eletricidade estática
- Blindagem eletrostática
- Descargas atmosféricas
- Proteção contra descargas atmosféricas
- Risco em eletricidade.
Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos os conceitos necessários
para o estudo da próxima unidade temática, que são as grandezas elétricas.

Unidade 1 – Conceitos básicos
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Unidade
Unidade2n

Grandezas elétricas

Unidade 2 - Grandezas elétricas
Nesta segunda unidade temática trabalharemos um tema amplo.
Falaremos sobre grande elétrica sendo que grandeza é tudo que
pode ser medido. Para tanto fique atento, pois definiremos algumas das principais grandezas, dentro do nosso tema central (eletricidade), como: carga, tensão, corrente, resistência, capacitância,
indutância, potência e energia elétrica.
Preparado para iniciar mais este cenário de descobertas? Então
vamos lá!

Carga elétrica
Vimos que um objeto pode ganhar ou perder elétrons. Quando ganha elétrons ele fica eletrizado negativamente e quando perde fica eletrizado positivamente. A intensidade da carga elétrica, ou simplesmente carga elétrica,
de um corpo eletrizado é obtida multiplicando-se o número de elétrons que
esse corpo ganhou ou perdeu pelo valor da carga elétrica de um elétron, ou
seja, pelo valor da carga elementar. Este cálculo pode ser realizado utilizando a fórmula a seguir

q=ne
Onde:
q – carga elétrica
n – número de elétrons em excesso ou em falta
e – carga elementar ( e = 1,6∙10-19 C )
A unidade da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o
coulomb, cujo símbolo é C.
Uma carga elétrica Q cria na região do espaço ao seu redor um campo elétrico E. A presença desse campo elétrico pode ser detectada colocando-se
uma carga elétrica q de pequeno valor, denominada de carga de prova, nas
proximidades da carga geradora do campo elétrico. Sobre a carga de prova
atuará uma força elétrica F, conforme você pode ver na Figura 2.1. A força
elétrica poderá ser de atração ou repulsão, de acordo com os sinais (positivo
ou negativo) da carga geradora do campo e da carga de prova.
Unidade 2 – Grandezas elétricas
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E (campo elétrico)
F
Q

+

q

Figura 2.1: Campo elétrico E gerado por uma carga Q
Fonte: Elaborada pelo autor

O campo elétrico criado é uma grandeza vetorial, possuindo intensidade,
direção e sentido. A intensidade do campo elétrico é definida pela equação.
E= F
q

Onde:

E – intensidade do campo elétrico
F – força elétrica
q – carga de prova

A unidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o
newton/coulomb, cujo símbolo é N/C.
O campo elétrico pode ser representado graficamente por linhas de força.
Por convenção, essas linhas partem das cargas positivas e chegam às cargas
negativas, conforme mostrado na Figura 2.2.

+

_

Figura 2.2: Linhas de força elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor
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Você pode estar se perguntando: e o que acontece com as linhas de força
entre as duas cargas. A Figura 2.3 ilustra bem esta situação indicando o que
acontece com as linhas de força entre duas cargas elétricas de sinais opostos
quando estão próximas uma da outra, que se atraem.

-

+

Figura 2.3: Linhas de força entre duas cargas elétricas de sinais opostos
Fonte: http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/PV2d-06-FIS-51-i004.gif

No início do século XVIII o físico francês Charles Augustin de Coulomb (1736
– 1806) realizou uma série de experimentos cujo objetivo era medir a força
de interação elétrica entre duas cargas elétricas. A Figura 2.4 exemplifica
a força de interação elétrica entre duas cargas elétricas separadas em um
determinado meio.

F

Q¹

Q²

+

+

F

d
Figura 2.4: Força de interação elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

Com os dados obtidos Coulomb concluiu que a força F de interação elétrica entre duas cargas elétricas Q1 e Q2 separada por uma distância d em
um determinado meio k é diretamente proporcional ao produto dessas
cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as
separam. Esta descoberta é conhecida com Lei de Coulomb que é representada matematicamente pela equação.

F=k.
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Onde:

F – força elétrica
Q – carga elétrica
d – distância entre as cargas
k – constante elétrica
Você já ouviu falar de constante elétrica? A constante elétrica é uma propriedade do meio onde se encontra a carga elétrica. Verifica-se experimentalmente que no vácuo ela assume o valor:

K = 9 . 109

N . 2
C2

Tensão elétrica
Vimos que um objeto eletrizado gera um campo elétrico no espaço em sua
volta. A Figura 2.5 mostra a direção e o sentido do campo elétrico entre duas
placas carregadas negativamente e positivamente. Considere dois pontos, A
e B, no interior desse campo elétrico. Em cada um desses pontos existe um
potencial elétrico que denominamos de VA e VB.

VA

+
+
+
+
+
+
+
+
+

VB

E

-

F

q

A

B

Figura 2.5: força de interação elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor
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Quando se coloca uma carga elétrica q positiva no ponto A do campo elétrico E esse campo exerce na carga uma força elétrica F, deslocando-a no sentido de B. Isso significa dizer que a força realiza um trabalho τ sobre a carga.
Podemos dizer que diferença de potencial (ddp) entre os pontos A e B é o
agente físico que realiza trabalho sobre uma carga elétrica. Essa grandeza é
definida pela seguinte relação.

V=

τAB
q

Onde:
V – diferença de potencial (V = VA – VB)
τ AB – trabalho realizado
q – carga elétrica
A diferença de potencial também é denominada de tensão elétrica ou voltagem. A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o volt, cujo
símbolo é V.

Corrente elétrica
Os condutores metálicos têm como principal característica o excesso de elétrons livres. Esses elétrons, que são fracamente ligados ao núcleo do átomo, possuem um movimento desordenado no condutor.
Quando se estabelece uma diferença de potencial (tensão elétrica ou
voltagem) nos terminais de um condutor o campo elétrico gerado no interior dele exerce uma força elétrica nos elétrons livres, que passam a se
movimentar ordenadamente num determinado sentido formando por sua
vez a corrente elétrica.
Assim podemos dizer que a corrente elétrica é o movimento ordenado
dos elétrons livres de um condutor quando nele se estabelece uma
diferença de potencial.
A Figura 2.6 exemplifica uma tensão elétrica estabelecida por uma pilha
em um condutor.
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Figura 2.6: Corrente elétrica em um condutor
Fonte: www.labeletronica.com

A intensidade da corrente elétrica I é obtida dividindo-se a quantidade
de carga elétrica Δq que atravessa a secção transversal do condutor pelo
intervalo de tempo Δt gasto para atravessar esta secção, como mostra a
equação a seguir.
I=

Δq
Δt

Onde:
I – intensidade de corrente elétrica
Δq – variação da carga elétrica
Δt – variação do tempo

A unidade da intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de
Unidades é o ampère, cujo símbolo é A.
No início do estudo da eletricidade acreditava-se que eram as cargas elétricas
positivas que se movimentavam nos condutores. As leis, teorias, simbologias e fórmulas em eletricidade foram desenvolvidas com base nessa hipótese. Também, baseado nessa hipótese, ficou estabelecido que o sentido da
corrente elétrica se dava do polo positivo para o polo negativo da fonte
de tensão elétrica. A Figura 2.7 exemplifica esta definição.
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q
I

∆t
V

Circuito

Figura 2.7: Sentido da corrente convencional
Fonte: Elaborada pelo autor

Porém, com as descobertas da natureza atômica da matéria verificou-se que
são os elétrons, que possuem cargas negativas, que se movimentam nos
condutores, ou seja, o sentido para a corrente elétrica adotado anteriormente era o contrário ao do que acontece fisicamente.

V

Circuito

q
____
∆t

I

Figura 2.8: Sentido da corrente real
Fonte: Elaborada pelo autor

Dessa forma, temos dois sentidos para a corrente elétrica: o sentido real
e o sentido convencional. O sentido real da corrente é o sentido do fluxo
dos elétrons, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. O sentido convencional da corrente é do polo positivo para o polo negativo, contrário ao
movimento dos elétrons.

Unidade 2 – Grandezas elétricas
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Resistência elétrica
Os condutores elétricos quando submetidos a uma tensão elétrica oferecem
uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade à passagem
de corrente oferecida pelo condutor é denominada de resistência elétrica.
Em 1827 George Simon Ohm (1789 – 1854), físico e matemático alemão,
descobriu experimentalmente que existia uma relação simples entre a resistência, a corrente e a tensão elétrica.
Para entender a descoberta de Ohm, considere um resistor com resistência
elétrica R percorrida por uma intensidade de corrente elétrica I quando submetida a uma tensão elétrica V, conforme mostrado na Figura 2.9.

I

V

+
_

R

Figura 2.9: Circuito elétrico contendo uma fonte de tensão e uma resistência
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesta relação se variarmos a tensão elétrica para V1, V2, V3,...,Vn a resistência
R será percorrida por correntes elétricas de intensidade I1, I2, I3,...,In.
A partir dos dados obtidos Ohm observou que, mantida a temperatura constante, a tensão elétrica aplicada em uma resistência dividida pela respectiva
intensidade de corrente elétrica que a atravessa resultava em um valor constante. Ohm então concluiu que essa constante caracterizava a resistência
elétrica do condutor.
V
= constante = R
I

Isolando V temos:

V=R.I
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Essa equação é conhecida com primeira lei de Ohm. Ela estabelece uma
relação entre a tensão, a resistência e a corrente elétrica.
Ampliando esta nossa discussão é importante você ter claro que resistor e
resistência são diferentes. O resistor é um elemento físico e a sua “resistência” é a propriedade elétrica. É denominado de resistor o componente
eletrônico que tem a propriedade de concentrar a resistência elétrica. Os
resistores que têm a resistência elétrica constante, ou seja, que seguem à
primeira lei de Ohm, são denominados de resistores ôhmicos. A Figura
2.10 exemplifica um resistor típico e a simbologia que é utilizada nos circuitos elétricos para representá-lo.

Figura 2.10: Simbologia de um resistor
Fonte: www.shutterstock.com.

Para um melhor entendimento desta discussão observe que o gráfico da curva
característica de um resistor ôhmico é uma reta, mostrada na Figura 2.11.

V
R

0

I

Figura 2.11: Curva característica de um resistor ôhmico
Fonte: Elaborada pelo autor

Unidade 2 – Grandezas elétricas

51

e-Tec Brasil

No entanto, há resistores que ao variar a tensão elétrica aplicada nele a intensidade da corrente elétrica não varia proporcionalmente, ou seja, a sua
resistência elétrica não é constante. Esses resistores são denominados de
não-lineares.
Perceba esta situação analisando o gráfico da curva característica de um
resistor não-ôhmico, que é mostrado na Figura 2.12. Este gráfico se difere
de uma reta e passa a ser uma curva qualquer.

n

Vn

Rap

R
V1

0

I1

In

Figura 2.12: Curva característica de um resistor não-ôhmico
Fonte: Elaborada pelo autor

A curva característica dos resistores não-lineares é obtida experimentalmente.
Para esses resistores é determinada a resistência aparente, que é obtida
dividindo-se a tensão elétrica pela corrente elétrica num determinado ponto.
Rap =

Vn
In

Onde:
Rap – resistência aparente
Vn – tensão no ponto n
In – corrente no ponto n
Caro estudante, a primeira lei de Ohm é uma das leis fundamentais da eletricidade e ela é muito útil para a análise de circuitos elétricos. A Figura 2.13
mostra uma forma interessante de se obter qualquer uma das três variáveis
(V, R ou I) da equação que representa esta lei.
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Agora que já discutimos algumas
questões basilares sobre
resistência e resistor é a sua vez.
Considere que um resistor de
valor desconhecido foi ligado a
uma bateria e a tensão medida
em seus terminais foi de 12
V e a intensidade da corrente
elétrica foi de 30 mA. Determine
a resistência elétrica do resistor.
Compartilhe o resultado desta
atividade, organizado em arquivo
digital, no fórum disponível
no AVEA.

Figura 2.13: Representação da primeira lei de Ohm
Fonte: www.shutterstock.com

Ohm também descobriu que a resistência elétrica de um condutor dependia
da temperatura, da natureza do material que o constituía e das dimensões do condutor.
Para perceber esta diferença nas resistências elétricas organizamos a Tabela
2.1 com o valor da resistividade � considerando a natureza do material que
constitui o condutor elétrico, para diferentes tipos de materiais a uma temperatura de 20oC.
Tabela 2.1 Resistividades de alguns materiais
Material

� (Ω∙m)

Prata

1,65∙10-8

Cobre

1,72∙10-8

Ouro

2,44∙10-8

Alumínio

2,83∙10-8

Tungstênio

5,49∙10-8

Ferro

12,30∙10-8

Níquel-Cromo

110∙10-8

Fonte: Elaborada pelo autor

Agora para perceber como varia a resistência elétrica R conforme a variação
das dimensões e da resistividade de um condutor observe a Figura 2.14.
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L
1
2

Cobre

1 Cobre

A

R1 > R2

Cobre

R1 < R2

2 Cobre
1 Cobre
2 Alumínio

ρ

R1 < R2

Figura 2.14: Variação da resistência elétrica de um condutor
Fonte: Elaborada pelo autor

Ohm observou ainda que quanto maior o comprimento L do condutor
maior era a resistência elétrica e quanto maior a área A de secção transversal menor era a resistência. Ou seja, a resistência elétrica é diretamente
proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de
secção transversal do condutor.
Esta descoberta ficou conhecida com Segunda Lei de Ohm que é representada pela equação:

R = . L
A
Onde:
R – resistência elétrica
L – comprimento do condutor
A – área de secção transversal do condutor
� – resistividade do material

A unidade da resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades é
o ohm, cujo símbolo é a letra grega maiúscula Ω.
Caro estudante, como futuro técnico em telecomunicações, imagine
que você precise saber a resistência elétrica de um fio de cobre de 4 mm2
de secção e 150 m de comprimento, considerando que a resistividade
do cobre 1,72.10-8 Ω.m (20 oC). E se o fio de cobre fosse 8 mm2 o que
pode mudar para sua prática como profissional em telecomunicações?
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Capacitância elétrica
Considere uma tensão elétrica V aplicada a duas placas condutoras A e B
separadas por um material isolante, como mostrado na Figura 2.15.

I

V

A
B

+
_

q

I
Figura 2.15: Tensão aplicada a duas placas
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesse circuito ocorrerá um fluxo de elétrons da placa A para o terminal positivo da fonte e do terminal negativo da fonte para a placa B. Estando as
duas placas separadas por um isolante não haverá fluxo de elétrons entre
elas. Mas, com o transcorrer do tempo a tensão elétrica entre as placas se
igualará à da fonte e o fluxo de elétrons entre as placas e a fonte cessará.
Ao final desse processo as placas terão armazenado numa carga elétrica q.
Esta capacidade de armazenamento de cargas elétricas por um componente
elétrico é o que denominamos de capacitância que é calculada pela equação:

C=

q
V

Onde:
C – capacitância elétrica
q – carga elétrica
V – tensão elétrica
A unidade da capacitância no Sistema Internacional de Unidades é o farad,
cujo símbolo é F.
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Indutância elétrica
Em 1820 o físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777 – 1851) descobriu acidentalmente uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Até
aquela data acreditava-se que apenas os ímãs criavam campos magnéticos.
Oersted observou que a agulha de uma bússola, colocada próxima de um
fio condutor, mudava de direção sempre que o fio era percorrido por uma
corrente elétrica. Ele também observou que a agulha se orientava em sentido contrário ao se inverter o sentido da corrente e que a agulha voltava à
sua posição inicial com a interrupção da corrente. Como a agulha da bússola
é um ímã, Oersted concluiu que a corrente elétrica induz , no espaço que a
envolve, um campo magnético.
Com base nesta observação podemos avançar e identificar experimentalmente que a intensidade de um campo magnético criado por um condutor
é mais intenso e uniforme quando o condutor é enrolado em forma de uma
hélice cilíndrica, formando-se uma bobina, como mostrado na Figura 2.16.

Figura 2.16:Bobina
Fonte: www.shutterstock.com.com

Agora, considere um circuito elétrico constituído por uma fonte de tensão V,
por uma chave S e uma bobina, como mostrado na Figura 2.17.
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S

V

i

+
_

ф

B

I
Figura 2.17: Fluxo magnético em uma bobina
Fonte: Elaborada pelo autor

Perceba que quando a chave é fechada passa a circular no circuito uma
corrente elétrica I estabelecida pela fonte. Essa corrente induz em cada uma
das espiras da bobina um campo magnético B. Consequentemente o campo
magnético gerado em uma espira provoca um fluxo magnético фB nas espiras adjacentes e este fluxo induz nessas espiras uma corrente i que se opõe
ao fluxo da corrente I estabelecida pela fonte.
A essa capacidade da bobina de auto induzir uma corrente elétrica oposta
à estabelecida pela fonte é o que denominamos de indutância que é dada
pela equação:
L = −V ∙

Δt
∆I

Onde:
L – indutância elétrica
V – tensão elétrica do indutor
Δt – variação do tempo
ΔI – variação da intensidade da corrente elétrica

A unidade da indutância no Sistema Internacional de Unidades é o henry,
cujo símbolo é H.
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Potência elétrica
Considere uma tensão elétrica V aplicada num circuito elétrico, como mostrado na Figura 2.18.

V

+
-



Circuito

P

q
____
∆t

I

Figura 2.18: Circuito elétrico
Fonte: Elaborada pelo autor

Perceba que nesse circuito uma quantidade de carga elétrica q é transportada num intervalo de tempo Δt, dando origem a uma corrente elétrica I.
Considerando que a potência elétrica P corresponde à quantidade de
energia elétrica τ consumida por um dispositivo elétrico num determinado
intervalo de tempo temos essa determinada pela equação:

P=V.I
Onde:
P – potência elétrica
V – tensão elétrica
I – corrente elétrica
A unidade da potência no Sistema Internacional de Unidades é o watt, cujo
símbolo é W.
Caro estudante, vimos que a unidade da potência é o watt. Porém, a potência dos motores é, em geral, expressa em HP (horse power) ou CV (cavalo
vapor). Veja a seguir o equivalente entres essas unidades e o watt.

1 HP ≌ 746 W
1 CV ≌ 736 W
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A potência elétrica dissipada por um resistor pode ser obtida através da combinação da equação da potência elétrica (P = V ∙ I) com a primeira lei de Ohm
(V = R ∙ I). A Figura 2.19 mostra as equações resultantes desta combinação.

Agora que já discutimos
algumas questões basilares
sobre potência elétrica é a sua
vez. Imagine que você possa
comprar disjuntores de 10 A, 12
A, 20 A, 25 A e 30 A. Qual deles
você escolheria para instalar um
chuveiro elétrico de 5500 W que
deve ser instalado numa rede
elétrica de 220 V? Compartilhe
o resultado desta atividade no
Ambiente AVEA por meio de um
arquivo digital.

Figura 2.19: Representação da equação da potência elétrica
Fonte: www.shutterstock.com.

Caro estudante, a Figura 2.20 mostra de uma maneira interessante as equações que podem ser utilizadas para calcular a tensão (V, U ou E), a resistência (R), a corrente (I) e a potência (P) elétrica, que são grandezas fundamentais no estudo da eletricidade.

Figura 2.20: Equações para o cálculo de V, R, I e P
Fonte: www.shutterstock.com
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Energia elétrica
A energia elétrica é obtida através da transformação de outros tipos de energia por geradores elétricos. Como exemplo de geradores citamos as pilhas,
as baterias, as usinas (hidroelétrica, termoelétrica, termonuclear e eólica) e
os alternadores dos automóveis. Na próxima unidade falaremos mais sobre
os geradores. A Figura 2.21 ilustra esse processo de conversão.

SAÍDA

ENTRADA

Energia Elétrica

GERADOR
Energia
Fornecida

Energia Dissipada

CALOR
Figura 2.21: Processo de conversão por um gerador
Fonte: Elaborada pelo autor

A função do gerador é estabelecer uma tensão elétrica nos terminais dos
aparelhos elétricos. Esta tensão elétrica faz circular uma corrente elétrica no
aparelho, que transformará a energia elétrica em outras formas de energias,
tais como calor, luz e trabalho.
Nos aparelhos elétricos costuma-se gravar a sua potência elétrica (W) e a
tensão elétrica (V) de funcionamento. A energia elétrica consumida pelos
aparelhos é calculada multiplicando-se a potência elétrica pelo tempo de
funcionamento do aparelho.

 = P . ∆t
Onde:
τ: energia (trabalho)
P: potência
Δt: intervalo de tempo
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A unidade da energia elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o
joule, cujo símbolo é a letra J.
Por ser o joule uma unidade de energia muito pequena as concessionárias
elétricas adotam o quilowatt-hora (kWh) como unidade de energia.

1kWh = 3,6 . 106 J
A Figura 2.22 mostra um medidor de consumo de energia elétrica, desses
que são instalados na entrada da rede elétrica de nossas residências. O resultado da diferença entre duas leituras consecutivas dá o consumo em kWh.
Quanto mais rápido o disco girar, tanto maior está sendo o consumo de
energia elétrica.

Caro estudante, imagine a
seguinte situação. O chuveiro
elétrico da sua casa possui uma
potência elétrica de 5500 W e
a tensão elétrica da sua rede é
de 220 V. Qual seria o consumo
de energia elétrica, em kWh, em
um mês (30 dias) se você tomar
dois banhos por dia e demorar
em cada um desses banhos 5
minutos com o chuveiro ligado?
Considerando-se R$ 0,20
centavos o preço de 1 kWh, qual
seria o custo desses banhos?
Compartilhe o resultado desta
atividade no AVEA por meio de
um arquivo digital.

Figura 2.22: Medidor de energia elétrica
Fonte: www.www.shutterstock.com.com
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Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentadas as grandezas elétricas que são
fundamentais para a continuidade do nosso estudo. Na unidade vimos:
- Carga elétrica
- Tensão elétrica
- Corrente elétrica
- Resistência elétrica
- Capacitância
- Indutância
- Potência elétrica
- Energia elétrica
Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos os conceitos necessários
para o estudo da próxima unidade temática, que são os componentes elementares de um circuito elétrico.
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Unidade
Unidade3n

Componentes
elementares

Unidade 3
Existe uma grande variedade de componentes que são utilizados nos
circuitos elétricos. A Figura 3.1 mostra alguns desses componentes.

Figura 3.1: Exemplo de componentes utilizados nos circuitos elétricos
Fonte: www.shutterstock.com

No entanto, os resistores, os capacitores, os indutores e os geradores
são os componentes de fundamental importância em qualquer circuito elétrico. Esses componentes são importantes porque apresentam as seguintes
propriedades elétricas:
1. Resistores
• Permitem variações bruscas da tensão e da corrente elétrica.
• Dissipam energia elétrica na forma de calor (efeito Joule).
2. Capacitores
• Não permitem variações bruscas da tensão elétrica.
• Armazenam energia elétrica no campo elétrico.
3. Indutores
• Não permitem variações bruscas da corrente elétrica.
• Armazenam energia elétrica no campo magnético.
4. Geradores
• Fazem a conversão de um determinado tipo de energia (mecânica,
térmica, atômica, química, luminosa) em energia elétrica.
• Estabelecem uma tensão elétrica.
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Resistor
Resistor é um componente de um circuito que têm a propriedade de oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica. Esta propriedade é denominada de resistência elétrica, como vimos na unidade temática anterior. A
principal aplicação dos resistores é limitar a corrente elétrica em um circuito.
Para conhecer um resistor observe a Figura 3.2.

Figura 3.2: Exemplo de resistor
Fonte: www.shutterstock.com.com

Reostato
É um tipo de resistor cuja
resistência elétrica pode ser
alterada

Os resistores podem ser construídos de carvão, filme metálico, fio metálico ou
silício. Os resistores de carvão e de filme são muito utilizados em eletrônica,
os de fios metálicos são utilizados como resistores de potência, reostatos,
aquecedores e os de silícios são comumente utilizados em circuitos integrados. A Figura 3.3 mostra a estrutura dos resistores de carvão, filme e fio.
Carvão
Bastão de Carvão Granulado

Conexão Metálica
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mo enrolado
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Figura 3.3: Estrutura de um resistor
Fonte: http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/resistor/resistor.htm
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A resistência elétrica de um resistor pode ser obtida através da segunda lei
de Ohm.

R = . L
A
Onde:
R – resistência elétrica
L – comprimento do condutor
A – área de secção transversal do condutor
ρ – resistividade do material
Os resistores de fio, de maior potência (maior dimensão), geralmente têm
suas características nominais gravadas em seu próprio corpo. Porém, os resistores de carvão e de filme, de baixa potência, são muito pequenos o que
torna inviável a gravação de seus dados nominais no seu próprio corpo. Assim
sendo, são gravados nesses resistores anéis coloridos (faixas) que, a partir de
um CÓDIGO DE CORES padronizado, pode ser lido o seu valor nominal e a
sua tolerância. Conheça estes valores analisando com atenção a Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Código de cores para resistores
Cor

Algarismos

Fator

Tolerância

0

x100

-

1

1

x10

1

±1%

2

2

2

x10

2

±2%

3

3

3

x103

-

Amarelo

4

4

4

x10

4

-

Verde

5

5

5

x105

-

Azul

6

6

6

x10

Violeta

7

7

7

-

1°

2°

3°

Preto

-

0

Marrom

1

Vermelho
Laranja

6

-

Cinza

8

8

8

-

-

Branco

9

9

9

-

-

Ouro

-

-

-

x10-1

±5%

Prata

-

-

-

x10-2

±10%

Fonte: Adaptado de Markus (2011, p. 29)

Para fazer a leitura das cores de um resistor devemos seguir as seguinte
etapas:
• A leitura deve ser feita sempre a partir da faixa mais próxima da extremidade do resistor (esta faixa deve ser colocada a sua esquerda).
• A primeira faixa nunca é ouro ou prata (a faixa ouro ou prata deve ser
colocada a sua direita).
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• Resistores com três faixas: a 1ª e a 2ª faixas são os 1º e 2º algarismos, a
3a faixa é o fator multiplicador e a tolerância é de 20%.
• Resistores com quatro faixas: a 1ª e a 2ª faixas são os 1º e 2º algarismos,
a 3ª faixa é o fator multiplicador e a 4ª faixa é a tolerância.
• Resistores com cinco faixas: a 1ª, 2ª e a 3ª faixas são os 1º, 2º e 3º algarismos, a 4ª faixa é o fator multiplicador e a 5ª faixa é a tolerância.
Existem resistores de seis faixas. Neste caso a sexta faixa faz referência ao
coeficiente de temperatura, ou seja, como a resistência varia de acordo com
a temperatura ambiente.

Valor nominal
É o valor da resistência elétrica
de um resistor estabelecida pelo
fabricante.

Para entender melhor esta discussão apresentamos para você na Figura 3.4
um resistor com quatro faixas de cores. O valor nominal desse resistor é
1000 Ω e a tolerância é de ± 5 %.

Tolerância
É a margem de erro (valor
máximo e mínimo) aceitável
quando se faz a medição da
resistência elétrica do resistor.
A máxima potência
elétrica dissipada
É o parâmetro que permite
calcular a máxima corrente que
pode atravessar um resistor sem
queimá-lo.

Tolerância: ± 5% (ouro)
Fator: 102 (vermelho)
2º algarismo: 0 (preto)
1º algarismo: 1 (marrom)
Figura 3.4: Código de cores de um resistor
Fonte: www.shutterstock.com.com

Assim podemos dizer que:
• Valor Nominal: 10∙102 = 10∙100 = 1000 Ω

Caro estudante, o link a seguir
mostra uma maneira muito fácil
de identificar os resistores. Visite
http://www.areaseg.com/sinais/
resistores.html

e-Tec Brasil

• Tolerância: ±5% significa que o valor máximo da resistência deste resistor é 1050 Ω (1000 + 50) e o valor mínimo é de 950 Ω (1000 - 50).
Já a máxima potência elétrica dissipada é especificada de acordo com as
dimensões (tamanho) do resistor, conforme mostrado na Figura 3.5.
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Figura 3.5: Potência elétrica de um resistor
Fonte: www.shutterstock.com.com

Caro estudante, para um melhor entendimento deste conteúdo sugerimos
que faça duas atividades. Para tanto sugerimos que você busque por alguns
materiais, a saber:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

1 Resistor de 100 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 220 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 330 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 390 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 470 Ω, 0,33 W
2 Resistores de 820 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 1 kΩ, 0,33 W
1 Resistor de 1,2 kΩ, 0,33 W
1 Resistor de 2,2 kΩ, 0,33 W
1 Placa de protoboard
1 Multímetro digital

Na primeira atividade você deverá identificar o valor nominal dos resistores
relacionados anteriormente, calcular a tolerância deles e anotar os valores
obtidos nas respectivas colunas da Tabela 3.2.
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Tabela 3.2: Dados obtidos das resistências elétricas medidas
Resistor

Cores

Valor Nominal

Tolerância

Valor Medido

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Fonte: Elaborada pelo autor

Na segunda atividade você deverá fazer a medição da resistência elétrica de
cada um dos resistores e anotar o resultado na coluna Valor Medido da
Tabela 3.2. Para isso realize os passos a seguir.
Passo 1: dobrar os terminais dos resistores conforme mostrado na Figura 3.6.

Figura 3.6: Terminais dos resistores dobrados
Fonte: www.shutterstock.com.com
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Passo 2: conectar o resistor de 100 Ω na placa de protoboard, conforme
mostrado na Figura 3.7.

Figura 3.7: Conexão do resistor na protoboard
Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 3: posicionar a chave seletora do multímetro em 2000 Ω, conforme
mostrado na Figura 3.8.

Ohmímetro
É o instrumento de medida de
resistência elétrica.

Figura 3.8: Posicionamento da chave seletora na função ohmímetro
Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 4: medir a resistência elétrica do resistor, conforme mostrado na Figura 3.9 e a notar o valor medido na Tabela 3.2.

Unidade 3 – Componentes elementares

71

e-Tec Brasil

Figura 3.9: Medição da resistência elétrica de um resistor
Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 5: repetir os processos anteriores para os demais resistores.
Caro estudante, após estes procedimentos faça uma comparação entre o valor
nominal, a tolerância e o valor medido das resistências elétricas dos resistores.
Há uma correspondência entre os valores nominais e os valores medidos?

Capacitor
Capacitor é um componente do circuito elétrico que tem por finalidade o armazenamento de energia elétrica num campo elétrico. Existem diferentes tipos e
formas de capacitores. A Figura 3.10 mostra os tipos mais comuns de capacitores.

Figura 3.10: Exemplo de capacitores
Fonte: www.shutterstock.com.com
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Os capacitores são constituídos por duas placas condutoras denominadas de
armaduras. Essas placas são separadas por um material isolante denominado de dielétrico. Entenda melhor a composição dos capacitores observando a Figura 3.11 que mostra suas partes.

Figura 3.11: partes de um capacitor
Fonte: http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitores.png

Como vimos na unidade temática 2 denominamos de capacitância a propriedade dos capacitores de armazenar uma menor ou maior quantidade de
cargas elétricas em suas armaduras. A capacitância depende da área da armadura, da distância entre as armaduras e do tipo de isolante que separa
as armaduras, que são mostradas na Figura 3.12.
Isolante

Área

Distância

Figura 3.12: Constituição de um capacitor
Fonte: Adaptada de http://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/8046.htm
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A capacitância elétrica de um capacitor de placas paralelas é obtida pela
seguinte equação:

C = .

A
d

Onde:
C – capacitância elétrica
A – área das placas
Ԑ – permissividade elétrica
d – distância entre as placas

A permissividade elétrica é uma constante do meio isolante. No vácuo ela vale:

0 = 8,8 . 10-12 F
m
A unidade da capacitância no SI é o farad, cujo símbolo é F. Na prática 1
farad (F) é um valor extremamente alto. Por isso, comercialmente é muito
comum o uso de submúltiplos do farad.
•
•
•
•

1 mF = 10-3 F (milifarad)
1 μF = 10-6 F (microfarad)
1 nF = 10-9 F (nanofarad)
1 pF = 10-12 F (picofarad)

Para um capacitor carregado a energia potencial elétrica armazenada pode
ser obtida pela equação:
EPE = 1 . C . V2
2

Onde:
EPE – energia potencial elétrica
C – capacitância elétrica
V – tensão elétrica
Como vimos, os capacitores armazenam energia elétrica e esta energia fica
acumulada por um longo período. Portanto, tenha muito cuidado ao manusear um equipamento elétrico que contenha capacitores, mesmo que o
equipamento esteja desligado. Você pode levar uma descarga elétrica. Dependendo da carga acumulada o choque elétrico pode ser fatal.
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O material isolante de um capacitor pode ser ar, óleo, papel, mica, cerâmica
ou qualquer material que não permita a passagem de cargas elétricas entre
suas placas. O material que é utilizado como isolante é que determina o tipo
de capacitor. A Figura 3.13 exemplifica diversos tipos capacitores.

Figura 3.13: Tipos de capacitores
Fonte: http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitores.png

Como existem diversos tipos de capacitores existem também diversos símbolos que representam um capacitor e diversas formas de representar o valor
da capacitância. A Figura 3.14 apresenta alguns símbolos de tipos de capacitores e as formas de se representar o valor da capacitância.

Figura 3.14: Formas de se representar o valor da capacitância e símbolos
Fonte: www.shuntterstock.com
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Indutor
Indutor é um componente do circuito elétrico que tem por finalidade o armazenamento de energia elétrica num campo magnético. Existem diferentes
tipos e formas de indutores como conversamos um pouco na unidade temática 2, mas buscando relembrar organizamos um deste tipo na Figura 3.15.

Figura 3.15: Exemplo de um indutor
Fonte: www.shuntterstock.com

Os indutores são constituídos basicamente por um conjunto de espiras feitas
por um fio esmaltado, que formam uma bobina. O núcleo da bobina pode
ser de ar, de ferro ou ferrite. O núcleo de ferro ou ferrite proporciona valores
mais altos para a indutância.

Figura 3.16: Exemplo de um indutor
Fonte: http://sintoniafinadotcom.files.wordpress.com

Denomina-se de indutância a propriedade dos indutores de armazenar uma
menor ou maior quantidade de energia elétrica no campo magnético. A indutância depende da área das espiras, do número de espiras que constitui
a bobina, do comprimento da bobina e do tipo de material que constitui o
núcleo da bobina. A Figura 3.17 mostra essas parte de um indutor.
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1

A

d

Figura 3.17: Partes de um indutor que influencia na indutância
Fonte: Adaptado de http://sintoniafinadotcom.files.wordpress.com

A indutância elétrica de um indutor é obtida pela seguinte equação:

µ ∙ N2 ∙ A
L=
l
Onde:
L – indutância elétrica
N – número de espiras
A – área das espiras
l – comprimento da bobina
µ – permeabilidade magnética
Para tanto é importante considerarmos que a permeabilidade magnética
é uma constante e no vácuo ela vale:

µ0 = 12,6. 10-7 . N
m2
A unidade da indutância no SI é o henry, cujo símbolo é H. Na prática 1
henry (H) é um valor extremamente alto. Por isso, comercialmente é muito
comum o uso de submúltiplos do henry.
•
•

1 mH = 10-3 H (milihenry)
1 μH = 10-6 H (microhenry)

O indutor armazena energia potencial elétrica no campo magnético. A energia armazenada pode ser obtida pela equação:

EPE = 1
2
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Onde:
EPE – energia potencial elétrica
L – indutância elétrica
I – corrente elétrica
Como vimos, o indutor pode ter o núcleo de ar, ferrite ou ferro. A Figura
3.18 mostra, da esquerda para a direita, os símbolos que são utilizados para
representar respectivamente os indutores com núcleos de ar, ferrite e ferro.

Figura 3.18: Símbolo do núcleo de um indutor
Fonte: www.shuntterstock.com

Pesquise na Internet um
diagrama de circuito elétrico de
algum elemento, por exemplo,
telefone, celular, ipad que
façam parte de seu dia a dia e
identifique nele os resistores,
capacitores e indutores.
Organize esta atividade
numa apresentação online e
compartilhe com os colegas no
fórum disponível no AVEA.

Os resistores, capacitores e indutores são de diferentes tipos e podem ter
suas resistências, indutâncias e capacitâncias fixas ou variáveis. A Figura
3.19 faz um resumo da simbologia que é adotada para representar esses
componentes num diagrama de um circuito elétrico.

Resistor
LDR

Desvio

Termistor

Reóstato

Indutor
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Indutor

Capacitor

Figura 3.19: Símbolos dos resistores, capacitores e indutores
Fonte: www.shuntterstock.com

Buscando ampliar ainda mais esta nossa discussão observe a Figura 3.20
que mostra uma aplicação prática de capacitores e indutores. A Figura
3.20 representa uma combinação desses componentes para tornar um
som mais grave ou agudo.

Tweeter

Midrange

Woofer

Figura 3.20: Exemplo da aplicação de capacitores e indutores
Fonte: www.shuntterstock.com
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Agora observe a Figura 3.21 que nos mostra outra aplicação bastante comum de capacitores e indutores. Esta situação é facilmente percebida na
transformação de tensão alternada para tensão contínua, que é conhecida como retificação.

Osciloscópio

Figura 3.21: Retificação de tensão elétrica
Fonte: www.shuntterstock.com

Caro estudante este assunto é bastante amplo e também fascinante, pois são
muitas as curiosidades e aplicações em nosso dia a dia. Contudo, nossa abordagem aqui é mais genérica já que você verá com maior profundidade sobre a
aplicação e prática desses elementos na componente curricular Eletrônica Linear.

Gerador
Geradores elétricos são dispositivos que convertem outras formas de energia
em energia elétrica. No processo de conversão um dos terminais do gerador
passa a ter um excesso de elétrons (o polo NEGATIVO) e o outro terminal
uma falta de elétrons (o polo POSITIVO). Dessa forma, os geradores mantém
uma diferença de potencial (ddp) entre seus terminais. Essa diferença de potencial é denominada de tensão elétrica ou voltagem. A tensão elétrica entre os
polos de um gerador é medida em volt (V) e é uma característica do gerador.
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Como exemplo de geradores elétricos citamos as pilhas (a), os alternadores
(b), as baterias (c) e as células fotovoltaicas (d), conforme mostrado na
Figura 3.22.

Figura 3.22: Exemplo de geradores elétricos
Fonte: www.shuntterstock.com

A Tabela 3.3 apresenta um resumo dos tipos de geradores mais comuns e
como é feita a conversão em energia elétrica.

Células fotovoltaicas
São semicondutores que geram
energias elétricas a partir da luz solar.

Caro estudante, para saber mais
sobre as células fotovoltaicas
visite o material disponível em
http://cienciasetecnologia.com/
energia-solar-fotovoltaica/

Tabela 3.3: Tipos de geradores e forma de conversão em energia elétrica
GERADOR

Energia Convertida

Forma de Conversão

Exemplo

Eletromecânico

Mecânica

Movimento mecânico

Alternadores

Eletroquímico

Química

Reação química

Pilhas e baterias

Eletrotérmico

Térmica

Aquecimento de metal

Termopar

Fotoelétrico

Luminosa

Luz em semicondutor

Célula fotoelétrica

Fonte: Elaborada pelo autor

A tensão elétrica estabelecida por um gerador pode ser contínua ou alternada. Tensão contínua é aquela que mantém sempre a mesma polaridade,
isto é, apresenta sempre um polo positivo (+) e outro negativo (-). Por
exemplo, a tensão entre os terminais de uma pilha ou bateria.
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Figura 3.23: Polaridade e partes de uma pilha
Fonte: www.shutterstock.com

Sugerimos que faça uma
pesquisa sobre o funcionamento
dos alternadores. Você pode
utilizar a Internet para lhe
auxiliar nesta curiosidade.

Já a tensão alternada é aquela que muda periodicamente de polaridade. É
o tipo de tensão gerada nas usinas (hidroelétricas, termoelétricas, termonucleares, eólicas) pelos alternadores, que transformam energia mecânica
de rotação em energia elétrica. Um outro exemplo é a tensão gerada pelos
alternadores dos automóveis.

Figura 3.24: Partes de um alternador e gráfico da tensão alternada
Fonte: www.shutterstock.com

A Figura 3.25 representa a simbologia que é utilizada nos diagramas elétricos para representar fontes de tensão contínua (a) e alternada (b).

(a)

(b)

Figura 3.25: Símbolo da fonte de tensão contínua (a) e alternada (b)
Fonte: Elaborada pelo autor
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A tensão elétrica é responsável pelo aparecimento de uma corrente elétrica
em um circuito elétrico ou equipamento elétrico (carga) quando forem ligados
aos terminais do gerador. Essa corrente, assim como a tensão elétrica, pode ser
contínua ou alternada. Corrente contínua (CC ou DC) é aquela que flui sempre no mesmo sentido e corrente alternada (CA ou AC) é aquela que inverte
periodicamente o sentido. A corrente contínua é produzida por uma tensão
contínua enquanto a corrente alternada é produzida por uma tensão alternada.
A corrente contínua é utilizada em todos os sistemas eletrônicos tais como
computadores, rádios, TV, telefones celulares. Já a corrente alternada é utilizada em inúmeras aplicações, principalmente em sistemas de grande potência, indústrias e máquinas elétricas. Em geral, os motores elétricos que
equipam os eletrodomésticos como batedeiras, geladeiras, ventiladores e
máquinas de lavar possuem motores que funcionam com corrente alternada.
Nas usinas de geração de energia elétrica (hidroelétrica, termoelétrica, nuclear e eólica) são utilizados geradores do tipo CA. Dessa forma, a rede de
transmissão e distribuição de energia elétrica é do tipo CA.
Caro estudante, você então deve estar se perguntando. Se os equipamentos eletrônicos funcionam com corrente contínua (DC) e a nossa rede elétrica é alternada (AC) então como esse equipamentos podem funcionar corretamente? A resposta é a seguinte: os equipamentos eletrônicos possuem componentes (fonte)
que convertem (retificam) a corrente de alternada para contínua e rebaixam a
tensão da rede elétrica (220 V ou 110 V) para a tensão nominal do equipamento
(3,7 V, 5 V, 10 V, 12 V). Como exemplo citamos as fontes ATX dos computadores
que geralmente possuem uma tensão entrada (AC) que vai de 115 V a 230 V e
tensões de saída (DC) de 3.3 V, 5V e 12 V (algumas dessas tensão são negativas).

Você sabia que houve uma
grande disputa entre Thomas
Edison (1847 – 1931) e Nikola
Tesla (1856 – 1943) sobre qual
seria o melhor sistema elétrico, o
contínuo ou o alternado? Edison
defendia o sistema contínuo
enquanto Tesla defendia o
alternado. Esta disputa ficou
conhecida com “a guerra
elétrica”. Para saber mais sobre
este tema veja o vídeo disponível
em http://www.youtube.com/
watch?v=vewg4uviZAw

Caro estudante, você sabia que
em algumas regiões do Brasil
a tensão elétrica é de 220 V e
em outras é de 110 V (127 V)?
Faça uma pesquisa para tentar
entender os motivos que levaram
o país a adotar estes dois
valores para a tensão elétrica.
Você acredita que isto provoca
alguma consequência paras
os usuários? Vá até o fórum
que disponibilizamos para esta
discussão e compartilhe sua
percepção com os colegas e com
seu tutor. É importante ainda
fazer pelo menos uma interação
com os colegas.

Figura 3.26: Fonte de computadores
Fonte: www.shutterstock.com
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Caro estudante, provavelmente
você já tenha visto uma fonte
de computador. As fontes dos
computadores possuem vários
fios de diferentes cores (vermelho,
laranja, amarelo, preto, cinza,
branco, azul, verde e violeta). Você
sabia que cada uma dessas cores
representa o valor de uma tensão
elétrica? Faça uma pesquisa
para identificar o valor da tensão
elétrica que cada uma dessas
cores representam. Você pode
utilizar a internet para saber mais.

Outra situação interessante que envolve o uso de tensão e corrente contínua
e alternada é o sistema elétrico dos automóveis. Os geradores elétricos que
fornecem energia elétrica aos componentes elétricos e eletrônicos dos automóveis são dois: a bateria e o alternador.

Figura 3.27: Bateria e alternador
Fonte: www.shutterstock.com

A função principal da bateria (tensão contínua) é dar a partida no automóvel. Durante a partida cargas elétricas são transferida da bateria para o motor de partida, o que provoca uma diminuição da carga elétrica da bateria. A
carga elétrica da bateria é reposta pelo alternador (tensão alternada) a partir
do momento que o motor do carro passa a funcionar (o alternador é acoplado ao motor do carro através de uma correia). A Figura 3.28 exemplifica o
circuito elétrico que repõe a carga elétrica de uma bateria e os componentes
elétricos e eletrônicos de um automóvel.
Regulator

Alternator

Rotor

Battery

Stator

Figura 3.28: Circuito elétrico de recarga da bateria de um automóvel
Fonte: www.shutterstock.com

A parte esquerda da Figura 3.28 representa o alternador em conjunto com
o regulador de tensão. A parte central corresponde ao circuito que retifica a
corrente de alternada para contínua. Na parte direita estão representados a
bateria, as chaves, os componentes elétricos e eletrônicos.
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A tensão elétrica estabelecida pelo gerador é denominada de força eletromotriz e é representada por E. O equipamento elétrico ou circuito que
é ligado aos terminais do gerador é denominado de carga e são representados por R. A tensão elétrica que é entregue à carga é denominada de V
e a corrente elétrica exigida pela carga é denominada de I. A Figura 3.29
exemplifica uma carga acoplada a um gerador ideal.

I

E

V

Gerador

R
Carga

Figura 3.29: Carga acoplada a um gerador ideal
Fonte: Elaborada pelo autor

É denominado de gerador ideal aquele que fornece uma tensão constante
à carga, qualquer que seja a corrente exigida pela carga. A Figura 3.30 representa o gráfico de um gerador ideal.

V
E

I
Figura 3.30: Gráfico do gerador ideal
Fonte: Elaborada pelo autor

No entanto, os geradores ideais não existem. Na prática, os geradores apresentam uma resistência elétrica interna que é denominada de r. Quando o
gerador está alimentando uma carga há uma queda de tensão provocada
pela resistência interna do gerador, que faz diminuir a tensão nos terminais
da carga. Esse gerador que apresenta resistência interna é denominado de
gerador real. A Figura 3.31 representa um gerador real.
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I
r
V

R

E
Gerador

Carga

Figura 3.31: Gerador real
Fonte: Elaborada pelo autor

A tensão elétrica estabelecida pelo gerador na carga é obtida pela equação:
V = E - r. I
Onde:
V: tensão elétrica na carga
E: força eletromotriz
r: resistência interna
I: intensidade da corrente elétrica.
Da equação podemos obter a curva característica do gerador. A Figura 3.32
representa o gráfico desta curva para um gerador real.

V
E

Icc

I

Figura 3.32: Gráfico do gerador real
Fonte: Elaborada pelo autor

Pelo gráfico notamos que o aumento da corrente (I) provoca a diminuição da
tensão elétrica na carga (V). Quando a corrente atinge o valor máximo tem-se uma situação denominada de curto-circuito do gerador. Esta corrente
máxima é denominada de corrente de curto-circuito, que é representada do
ICC. A intensidade da corrente de curto-circuito é obtida dividindo-se a força
eletromotriz do gerador (E) pela sua resistência interna (r).
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Dessa forma temos:


cc =

r

Em um gerador real existem perdas, pois parte da energia fornecida é
dissipada na forma de calor devido a sua resistência interna. Dessa forma
somente o restante da energia é convertida em energia elétrica, conforme
ilustrado na Figura 3.33. Ou seja, os geradores apresentam um rendimento.
ENTRADA

SAÍDA
Potência Elétrica

GERADOR
Potência Dissipada

Potência
Fornecida

CALOR
Figura 3.33: Processo de conversão de um gerador
Fonte: Elaborada pelo autor

O rendimento (η) de um gerador, que caracteriza o seu desempenho, é obtido dividindo-se o valor da potência de saída (PSaída) pela potência de entrada
(PEntrada). Dessa forma temos:

 = Psaída
Pentrada
Caro estudante, nas práticas laboratoriais e na manutenção de equipamentos
elétricos e eletrônicos utiliza-se uma série de instrumentos de teste e de medida de grandezas elétricas. Os que são utilizados com maior frequência são o
ohmímetro, o voltímetro, o amperímetro, wattímetro e osciloscópio. O
ohmímetro é utilizado para medir resistência elétrica, o voltímetro para medir
tensão, o amperímetro para medir corrente e o wattímetro para a medida de
potência elétrica. O osciloscópio é um instrumento que permite visualizar a
amplitude da tensão variável com o tempo, determinar período e frequência
de oscilação de sinais. Existe no mercado instrumentos que contemplam num
único módulo várias funções, tais como ohmímetro, voltímetro, amperímetro,
capacímetro, wattímetro. Esses instrumentos são denominados de multímetros. A Figura 3.34 mostra um multímetro e um osciloscópio.
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Figura 3.34: Multímetro digital e osciloscópio
Fonte: www.shutterstock.com

A Figura 3.35 mostra os detalhes de um multímetro digital. Observe que
nesse instrumento a seguinte simbologia: DCV, ACV, DCA e Ω. Essa simbologia significa que este aparelho permite medir tensão contínua (DCV),
tensão alternada (ACV), corrente contínua (DCA) e resistência elétrica
(Ω). Observe também que no centro do aparelho aparece um botão rotativo,
que é denominado de chave seletora. Por exemplo, para medir a tensão de
uma bateria de 9 V (fonte de tensão contínua) a chave seletora deve ser
posicionada em 20 DCV, para medir a tensão de uma rede elétrica de 220 V
(alternada) você deve posicionar a chave seletora em 750 ACV.

Figura 3.35: Multímetro digital
Fonte: www.shutterstock.com

A Figura 3.36 mostra o modo como se deve associar o amperímetro, o
voltímetro e o wattímetro em um circuito elétrico. Observe na Figura que
o amperímetro (A) é associado em série ao circuito e o voltímetro (V) em
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paralelo. Já o wattímetro (W) é associado simultaneamente em série e em
paralelo. O wattímetro é ligado dessa forma pelo fato da potência elétrica
ser obtida do produto da tensão pele corrente.

Figura 3.36: M edida de tensão, corrente e potência elétrica
Fonte: www.shutterstock.com

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentados os componentes elementares
que constituem a grande maioria dos circuitos elétricos. O entendimento da
constituição física e dos princípios de funcionamento destes componentes
é de fundamental importância para se compreender o funcionamento dos
circuitos elétricos. Na unidade vimos:
––
––
––
––

Resistores
Capacitores
Indutores
Geradores

Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos os conceitos necessários
para o estudo da próxima unidade temática, que são os circuitos elétricos.
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Unidade
Unidade4n

Circuitos elétricos

Unidade 4
Um circuito elétrico consiste na combinação de vários componentes
elétricos e eletrônicos, tais como resistores, capacitores, indutores,
geradores, transformadores, motores, chaves, dentre outros.
Por exemplo, a Figura 4.1 mostra quatro maneiras diferentes, dentre outras, de se combinar três resistores de resistências elétricas
R1, R2 e R3 a uma fonte de tensão V.
R1

V

R2

V

R1

R3

R2

R3
(b)

(a)

R1

R1

V

R3

R2

(c)

V

R3

R2

(d)

Figura 4.1: Associação de resistores
Fonte: Elaborada pelo autor

A combinação (a) é denominada de associação em série e a (b) de associação em paralelo. As combinações (c) e (d) são denominadas de associação
mista, que resultam de uma combinação em série e paralelo.
Nesta unidade temática você irá estudar as propriedades da associação
dos resistores, capacitores, indutores e geradores quando associados em
série e em paralelo.
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Associação de resistores
Dois ou mais resistores são associados em série quando seus terminais são
ligados um ao outro conforme mostra a Figura 4.2.

R1

R2

V

Rn

Figura 4.2: Associação de resistores em série
Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme podemos ver a seguir na Figura 4.3 a fonte de tensão V estabelece uma corrente I. Como só existe um único caminho a corrente passará
por todos os resistores e terá a mesma intensidade àquela estabelecida pela
fonte. De acordo com a primeira lei de Ohm (V = R. I) cada resistor ficará
submetido a uma determinada tensão, ocorrendo assim uma queda de tensão da fonte em cada um dos resistores.

R1
V1

I
V

I1

+
_

V2
Vn

In

R2
I2

Rn

Figura 4.3: Ilustração da corrente e da tensão elétrica nos resistores em série
Fonte: Elaborada pelo autor
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A associação de resistores em série apresenta as seguintes propriedades:
• A soma das quedas de tensões em cada resistor é igual à tensão da fonte.
V = V1+ V2+ V3+ ... + Vn
• A intensidade da corrente elétrica, que passa em todos os resistores, é a
mesma e igual àquela fornecida pela fonte.
I = I1 = I2 = I3 = ... = In
• A resistência equivalente (total) Re é igual à soma das resistências individuais dos resistores.
Re = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
Estas propriedades da associação dos resistores em série decorrem das Leis
de Kirchhoff, que serão estudadas na unidade 4.
Caro estudante, para verificar experimentalmente as propriedades da associação dos resistores em série sugerimos que realize as atividades a seguir.
Para tanto, é necessário que você busque alguns materiais, a saber:
––
––
––
––
––
––
––

1 Resistor de 100 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 220 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 470 Ω, 0,33 W
1 Multímetro digital
4 pilhas AA de 1,5 V (novas)
1 suporte para quatro pilhas AA em série
1 placa de protoboard

Num primeiro momento vamos calcular a resistência equivalente dos resistores de 100 Ω, 220 Ω e 470 Ω, a intensidade da corrente e a tensão elétrica
nesses resistores quando associados em série e submetidos a uma tensão
elétrica de 6 V, conforme mostrado na Figura 4.4.
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100 Ω

I1

V1
220 Ω

V2

6V

Vn
I3

I2

470 Ω

Figura 4.4: Corrente e tensão nos resistores associados em série
Fonte: Elaborada pelo autor

Para calcular a resistência equivalente (Re), as correntes (I1, I2 e I3) e as
tensões (V1, V2 e V3) elétricas em cada um dos resistores deve-se utilizar as
propriedades da associação dos resistores em série estudadas anteriormente,
seguindo os passos:
Passo 1: calcular a resistência equivalente.
Re = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
Re = 100 + 220 + 470
Re = 790 Ω
Passo 2: calcular a intensidade da corrente elétrica estabelecida pela fonte.

I

790 Ω

6V

Figura 4.5: Resistência equivalente
Fonte: Elaborada pelo autor

Aplicando-se a primeira lei de Ohm temos:
V=R.I
=
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R

=

6
= 0,00759 = 7,59 ∙ 10−3 = 7,59
790
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O valor 0,00759 foi primeiramente convertido em notação científica e em seguida a base 10-3 foi substituída pelo prefixo mili
(m). Caso você tenha tido alguma dúvida ou dificuldade no entendimento desta passagem sugerimos que vá à Unidade 05 para
verificar os detalhes de como se faz a conversão para notação
científica e como se utiliza os prefixos.
Como na associação em série a intensidade da corrente elétrica,
que passa em todos os resistores, é a mesma e igual àquela fornecida pela fonte, temos:
I = I1 = I2 = I3 = ... = In
I1 = 7,59 mA
I2 = 7,59 mA
I3 = 7,59 mA

Passo 3: calcular a queda de tensão em cada um dos resistores.
Aplicando-se a primeira lei de Ohm temos:
V=R∙I
V1 = 100 ∙

6
= 0,76 V
790

V2 = 220 ∙

6
= 1,67 V
790

3 = 470 ∙

6
= 3,57 
790

Após calcularmos a resistência equivalente, a intensidade da corrente elétrica e a queda de tensão nos resistores vamos à etapa seguinte, que é fazer a
medição dessas mesmas grandezas utilizando o multímetro. Para isso realize
os passos a seguir, anotando os valores medidos na Tabela 4.1.
Tabela 4.1: Anotação dos valores medidos
MEDIDAS

100 Ω

220 Ω

470 Ω

Total

Resistência
Tensão
Corrente
Fonte: Elaborada pelo autor
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Passo 1: Associe em série na placa de protoboard os resistores de 100 Ω,
220 Ω e 470 Ω, conforme mostrado na Figura 4.6. Posicione a chave seletora do Ohmímetro em 2000 Ω e em seguida faça a medição
da resistência elétrica de cada um dos resistores e da resistência
equivalente (TOTAL). Anote os resultados obtidos na Tabela 4.1

Figura 4.6: Medida da resistência elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

A resistência equivalente é obtida colocando-se uma das pontas de prova
no terminal esquerdo do resistor de 100 Ω e a outra no terminal direito do
resistor de 470 Ω.
Passo 2: Coloque as pilhas (quatro) no suporte para quatro pilhas do seu
KIT. Conecte os fios do suporte das pilhas na mesma coluna dos
terminais dos resistores de 100 Ω e 470 Ω, conforme mostrado na
Figura 4.7. Coloque a chave seletora do Voltímetro na posição
20 V DCV. Em seguida faça a medição da tensão elétrica de cada
um dos resistores e da tensão da fonte. Anote os resultados
obtidos na Tabela 4.1.
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Figura 4.7: Medida da tensão elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

A tensão da fonte é obtida colocando-se uma das pontas de prova no terminal
esquerdo do resistor de 100 Ω e a outra no terminal direito do resistor de 470 Ω.
Passo 3: posicione a chave seletora do Amperímetro em 200 mA. Desconecte o terminal direito do resistor de 100 Ω. Conecte as pontas
de provas nos terminais dos resistores de 100 Ω e 220 Ω, conforme
mostrado na Figura 4.8. Em seguida faça a medição da corrente
elétrica. Anote os resultados obtidos na Tabela 4.1.

Figura 4.8: Medida da corrente elétrica
Fonte:Elaborada pelo autor

Unidade 4 – Circuitos elétricos

99

e-Tec Brasil

Tenha bastante cuidado na realização desta atividade. Observe os detalhes
das Figuras, pois qualquer erro na conexão do Amperímetro poderá queimar
o fusível do mesmo.
Passo 4: conecte novamente o terminal do resistor de 100 Ω e desconecte o
terminal direito do resistor de 220 Ω. Conecte as pontas de provas
nos terminais dos resistores de 220 Ω e 470 Ω, conforme mostrado
na Figura 4.9. Em seguida faça a medição da corrente elétrica.
Anote os resultados obtidos na Tabela 4.1.

Figura 4.9: Medida da corrente elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

Caro estudante, após estes procedimentos faça uma comparação entre os
valores calculados e medidos da resistência equivalente, das intensidades das
correntes elétricas e das quedas de tensão nos resistores. Há uma correspondência entre os valores calculados e os valores medidos?
Agora vejamos as propriedades dos resistores associados em paralelo. Dois
ou mais resistores são associados em paralelo quando seus terminais são
ligados um ao outro como você pode ver na Figura 4.10.
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R1

V

Rn

R2

Figura 4.10: Associação de resistores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme mostrado na Figura 4.11 a fonte de tensão V estabelece uma corrente I. Como existem vários caminhos a corrente irá se dividir em I1, I2 e I3 e
o resistor de menor resistência terá a maior corrente elétrica.

I2

I1
V

_+

R1

V1

R2

In
V2 Rn

V3

Figura 4.11: Ilustração da corrente e da tensão elétrica nos resistores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

A associação de resistores em paralelo apresenta as seguintes propriedades:
• A tensão elétrica é a mesma em todos os resistores e igual à da fonte.
V = V1= V2= V3= ... = Vn
• O somatório das correntes dos resistores é igual ao valor da corrente
fornecida pela fonte.
I = I1 + I2 + I3 + ... + In
• O inverso da resistência equivalente (total) Re é igual ao somatório do
inverso das resistências dos resistores.

1 = 1 + 1 + 1 + ... + 1
Re R 1 R 2 R3
Rn
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Quando a associação for formada por apenas dois resistores a resistência
equivalente é calculada fazendo-se a seguinte simplificação:

E quando a associação for formada por vários resistores e os valores das resistências elétricas deles forem iguais, a resistência equivalente é calculada
dividindo o valor da resistência (R) pelo número (n) de resistores. Esta regra
decorre da seguinte simplificação:

Caro estudante, para verificar experimentalmente as propriedades da associação de resistores em paralelo sugerimos que realize as atividades a seguir.
Para tanto, é necessário que você busque alguns materiais, a saber:
––
––
––
––
––
––
––
e-Tec Brasil
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1 Resistor de 100 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 220 Ω, 0,33 W
1 Resistor de 470 Ω, 0,33 W
1 Multímetro digital
4 pilhas AA de 1,5 V (novas)
1 suporte para quatro pilhas AA em série
1 placa de protoboard
Eletricidade

Num primeiro momento vamos calcular a resistência equivalente dos resistores de 100 Ω, 220 Ω e 470 Ω, a intensidade da corrente e a tensão elétrica
neles quando associados em paralelo e submetidos a uma tensão elétrica de
6 V, conforme mostrado na Figura 4.12.

I

6V

100 Ω

I3

I2

I1
V1

220 Ω

V2

470 Ω

V3

Figura 4.12: Corrente e tensão nos resistores associados em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 1: calcular a resistência equivalente (Re).

Passo 2: calcular a tensão (V1, V2 e V3) em cada um dos resistores.
V = V1= V2= V3= ... = Vn
Na associação em paralelo a tensão é a mesma em todos os resistores e igual à da fonte. Dessa forma a tensão será de 6 V em
todos os resistores, conforme mostrado na Figura 4.13.
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I

6V

100 Ω

I3

I2

I1
6V

220 Ω

6V

470 Ω

6V

Figura 4.13: Tensão elétrica na associação de resistores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 3: calcular a intensidade da corrente elétrica nos resistores (I1, I2 e I3) e
a estabelecida pela fonte (I).
Aplicando-se a primeira lei de Ohm temos:

A corrente elétrica estabelecida pela fonte é igual ao somatório
das correntes dos resistores.
I = I1 + I2 + I3 + ... + In
I = 60,0 + 27,3 + 12,8 = 100,1 mA
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Dessa forma temos as seguintes tensões e correntes nos resistores, conforme
mostrado na Figura 4.14.
100,1mA
60,0 mA

6V

100 Ω

27,3 mA

6V

220 Ω

12,8 mA

6V

470 Ω

6V

Figura 4.14: Tensão e corrente elétrica na associação de resistores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe na Figura 4.14 que na associação de resistores em paralelo o resistor
de menor resistência tem a maior corrente e o de maior resistência tem
a menor corrente, ou seja, neste tipo de associação a corrente elétrica é
inversamente proporcional ao valor da resistência elétrica.
Após calcularmos a resistência equivalente, a intensidade da corrente elétrica e a tensão nos resistores vamos à etapa seguinte, que é fazer a medição
dessas mesmas grandezas utilizando para isso o multímetro. Para isso realize
os passos a seguir, anotando os valores medidos na Tabela 4.2. Na coluna
TOTAL anote respectivamente o valor da resistência equivalente, a tensão da
fonte e a corrente estabelecida pela fonte.
Tabela 4.2: Anotação dos valores medidos
MEDIDAS

100 Ω

220 Ω

470 Ω

Total

Resistência
Tensão
Corrente
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 1: faça a medição da resistência elétrica dos resistores de 100 Ω, 220 Ω
e 470 Ω e anote os valores medidos de cada um deles na Tabela 4.2.
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Passo 2: associe em paralelo na placa de protoboard os resistores de 100
Ω, 220 Ω e 470 Ω, como mostrado na Figura 4.15.

Figura 4.15: Associação de resistores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 3: posicione a chave seletora do Ohmímetro em 2000 Ω. Em seguida
faça a medição da resistência elétrica equivalente, conforme mostrado na Figura 4.16. Anote o resultado obtido na coluna TOTAL
da Tabela 4.2.

Figura 4.16: Medida da resistência elétrica equivalente
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 4: coloque as pilhas (quatro) no suporte para quatro pilhas do seu KIT.
Conecte os fios do suporte nos terminais dos resistores conforme
mostrado na Figura 4.17. Coloque a chave seletora do Voltímetro
na posição 20 V DCV. Em seguida faça a medição da tensão elétrica de cada um dos resistores e da tensão da fonte. Anote os
resultados obtidos na Tabela 4.2.
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Figura 4.17: Medida da tensão elétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 5: posicione a chave seletora do Amperímetro em 200 mA. Desconecte o terminal direito do resistor de 100 Ω. Coloque a ponta de
prova preta em contato com terminal direito do resistor de 100 Ω
desconectado. Com a ponta de prova vermelha toque no terminal
direito do resistor de 220 Ω ou do de 470 Ω, conforme mostrado
na Figura 4.18. Reconecte o resistor de 100 Ω. Repita o processo
para os outros dois resistores. Anote os valores das correntes medidas na Tabela 4.2.

Figura 4.18: Medida da corrente elétrica nos resistores
Fonte: Elaborada pelo autor

Tenha bastante cuidado na realização desta atividade. Observe os detalhes
da Figura 4.18, pois qualquer erro na conexão do Amperímetro poderá queimar o fusível do mesmo.
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Passo 6: desconecte da placa de protoboard o fio preto do suporte das pilhas. Coloque a ponta de prova preta em contato com a ponta do
fio preto do suporte e em seguida coloque a ponta de prova vermelha em contado com a extremidade esquerda de qualquer um dos
resistores, conforme mostrado na Figura 4.19. Faça a leitura da corrente medida e anote o resultado na coluna TOTAL da Tabela 4.2.

Figura 4.19: Medida da corrente elétrica estabelecida pela fonte
Fonte: Elaborada pelo autor

Em nenhum momento toque com a ponta de prova vermelha no terminal direito de qualquer um dos resistores, pois poderá queimar o fusível do multímetro.
Caro estudante, após estes procedimentos faça uma comparação entre os
valores calculados e medidos da resistência equivalente, das intensidades
das correntes elétricas e das tensões nos resistores. Há uma correspondência
entre os valores calculados e medidos?
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Associação de capacitores
Dois ou mais capacitores são associados em série quando seus terminais são
ligados um ao outro como mostra a Figura 4.20.

C1
_

+

+
_

V

_

C2

+
Cn

Figura 4.20 Associação de capacitores em série
Fonte: Elaborada pelo autor

A fonte de tensão estabelece na associação uma tensão elétrica V, logo depois de um determinado instante os capacitores C1, C2 e Cn armazenarão
em suas armaduras respectivamente cargas elétricas Q1, Q2 e Qn e ficarão
submetidos às tensões elétricas V1, V2 e Vn como mostra a Figura 4.21.

Q1
_

+
V1
V

+
_

V2

+
_

Q2

Vn

_

+
Qn

Figura 4.21: Ilustração da carga e da tensão elétrica nos capacitores em série
Fonte: Elaborada pelo autor
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A associação de capacitores em série apresenta as seguintes propriedades:
• A soma das tensões dos capacitores é igual à tensão aplicada pela fonte.
V = V1 + V2 + V3 + ... + Vn
• Todos os capacitores armazenam uma mesma quantidade de carga elétrica.
Q = Q1 = Q2 = Q3 = ... = Qn
• O inverso da capacitância equivalente (total) Ce e igual ao somatório do
inverso das capacitâncias dos capacitores.

Outra situação que você como futuro técnico em telecomunicações pode
encontrar é uma associação formada por apenas dois capacitores. Neste
caso a capacitância equivalente é calculada pela fórmula resultante da seguinte simplificação:

Você pode estar se perguntando: mas se a associação for formada por vários
capacitores e os valores das capacitâncias deles forem iguais? Nesta situação a capacitância equivalente deve ser calculada dividindo o valor da capacitância (C) pelo número de capacitores (n), como indica a formula resultante
da seguinte simplificação:
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Dois ou mais capacitores são associados em paralelo quando seus terminais
são ligados um ao outro como mostra a Figura 4.22.

V

C1

+
_

C2

+
_

Cn

+
_

Figura 4.22: Associação de capacitores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

Para entender ainda melhor observe a Figura 4.23 onde a fonte de tensão
estabelece na associação uma tensão elétrica V. Perceba que depois de um
determinado instante os capacitores C1, C2 e Cn armazenarão em suas armaduras respectivamente cargas elétricas Q1, Q2 e Qn e ficarão submetidos
às tensões elétricas V1, V2 e Vn.

V

+
_

Q1

+
_ V1

Q2

+
V2
_

Qn

+
Vn
_

Figura 4.23: Ilustração da carga e da tensão elétrica nos capacitores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor
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A associação de capacitores em paralelo apresenta algumas propriedades específicas, também. São elas:
• A tensão elétrica é a mesma em todos os capacitores e igual àquela aplicada pela fonte.
V = V1 = V2 = V3 = ... = Vn
• A quantidade de carga elétrica equivalente (total) armazenada pela associação é igual ao somatório das cargas em cada um dos capacitores
associados.
Q = Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn
• A capacitância equivalente (total) Ce é igual ao somatório das capacitâncias dos capacitores associados.
C = C1 + C2 + C3 + ... + Cn

Associação de indutores
A associação de indutores pode acontecer em série ou em paralelo. Dois ou
mais indutores são associados em série quando seus terminais são ligados
um ao outro como mostra a Figura 4.24.

L1

V

L2

Ln
Figura 4.24: Associação de indutores em série
Fonte: Elaborada pelo autor

Seguindo esta nossa discussão você pode ver Figura 4.25 que a fonte de
tensão V estabelece uma corrente I. Como só existe um único caminho a
corrente passará por todos os indutores e terá a mesma intensidade (I1, I2 e
In) àquela estabelecida pela fonte. Ocorrerá uma queda de tensão da fonte
em cada dos indutores e cada um ficará submetido a uma determinada de
tensão (V1, V2 e Vn).
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L1
V1

I

V

I1

+
_

L2

V2

I2

Vn

In

Ln

Figura 4.25: Ilustração da corrente e da tensão elétrica nos indutores em série
Fonte: Elaborada pelo autor

A associação de indutores em série apresenta também algumas propriedades específicas:
• A soma das tensões em cada um dos indutores é igual à tensão da fonte.
V = V1 + V2 + V3 + ... + Vn
• A intensidade da corrente elétrica, que passa em todos os indutores, é a
mesma e igual àquela fornecida pela fonte.
I = I1 = I2 = I3 = ... = In
• A indutância equivalente (total) Le é igual à soma das indutâncias individuais dos indutores.
Le = L1 + L2 + L3 + ... + Ln

Os indutores, dois ou mais, podem ainda ser associados em paralelo. Isso
acontece quando seus terminais são ligados um ao outro conforme mostrado na Figura 4.26.

V

L1

L2

Ln

Figura 4.26: Associação de indutores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor
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Conforme você pode ver na Figura 4.27 a fonte de tensão V estabelece uma
corrente I. Como existem vários caminhos a corrente irá se dividir em I1, I2 e In.

I
I1

V

+
_

L1

V1

I2

L2

In

V2

Ln

Vn

Figura 4.27: Ilustração da corrente e da tensão elétrica nos indutores em paralelo
Fonte: Elaborada pelo autor

A associação de indutores em paralelo apresenta as propriedades distintas descritas a seguir:
• A tensão elétrica é a mesma em todos os indutores e igual à da fonte.
V = V1 = V2 = V3 = ... = Vn
• O somatório das correntes dos indutores é igual ao valor da corrente
fornecida pela fonte.
I = I1 + I2 + I3 + ... + In
• O inverso da indutância equivalente (total) Le e igual ao somatório do
inverso das indutâncias dos indutores.

Assim, quando a associação for composta por apenas dois indutores a
indutância equivalente pode ser calculada pela fórmula resultante da seguinte simplificação:
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E quando a associação for formada por vários indutores e os valores das indutâncias deles forem iguais, a indutância equivalente é calculada dividindo
o valor da indutância (L) pelo número de indutores (n), conforme mostrado
na simplificação a seguir:

Associação de geradores
Assim como os resistores, capacitores e indutores, os geradores também podem ser associados em série e em paralelo. Vamos analisar esses dois casos.
Dois ou mais geradores de tensão são associados em série quando o polo
positivo de um gerador é ligado ao polo negativo de outro gerador. Na
Figura 4.28 temos quatro pilhas de 1,5 V associadas em série.
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+
+

+

+

+

6V

_
Figura 4.28: Quatro pilhas de 1,5 V associadas em série
Fonte: www.shutterstock.com.

A associação de geradores de tensão em série apresenta as seguintes propriedades:
• A força eletromotriz equivalente (Ee) é igual à soma das forças eletromotrizes dos geradores:
E = E1 + E2 + E3 + ... + En
• A intensidade da corrente elétrica (I) que passa por todos os geradores
é a mesma e igual em todo o circuito:
I = I1 = I2 = I3 = ... = In
• A resistência interna equivalente (re) é igual à soma das resistências
internas individuais dos geradores:
re = r1 + r2 + r3 + ... + rn

Caro estudante, para um melhor entendimento deste conteúdo sugerimos
que faça uma atividade prática. Para tanto sugerimos que você busque por
alguns materiais, a saber:
–– 1 suporte para quatro pilhas AA em série
–– 4 pilhas AA de 1,5 V
–– 1 multímetro digital

O objetivo desta atividade é medir a tensão elétrica de quatro pilhas de 1,5
V associadas em série. Para isso faça os seguintes passos:
Passo 1: posicione a chave seletora do multímetro em 20 V DCV. Meça a tensão elétrica de cada uma das quatro pilhas. Para isso ponha em con-
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tado as pontas de provas do multímetro em contato com os terminais da pilha, conforme mostrado na Figura 4.29. Anote o valor da
tensão medida de cada uma das pilhas e depois some estes valores.

Figura 4.29: Medida da tensão elétrica de uma pilha
Fonte: Elaborada pelo autor

AA Battery

Passo 2: coloque as quatro pilhas no suporte. Em seguida ponha em contato as pontas de prova do multímetro nas pontas dos fios do suporte, conforme mostrado na Figura 4.30.

6V

Figura 4.30: Medida da tensão elétrica de quatro pilhas associadas em série
Fonte: Elaborada pelo autor
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Caro estudante, compare o somatório dos valores das tensões medidas nas
pilhas individualmente com o valor delas medido quando associadas em série
no suporte. Os valores são iguais, ou há uma diferença muito significativa?
Agora vejamos a associação de geradores de tensão associados em paralelo.
Dois ou mais geradores de tensão são associados em paralelo quando se liga
polo positivo com polo positivo e polo negativo com polo negativo do geradores. Na Figura 4.31 temos quatro pilhas de 1,5 V associadas em paralelo.
+
+

+

+

+

1,5 V

_
Figura 4.31: Quatro pilhas de 1,5 V associadas em paralelo
Fonte: www.shutterstock.com

A associação de geradores de tensão em paralelo apresenta as seguintes
propriedades:
• A força eletromotriz equivalente (Ee) é igual à força eletromotriz de
cada um dos geradores:
E = E1 = E2 = E3 = ... = En
• A intensidade da corrente elétrica (I) que circula no circuito é igual ao
somatório das correntes que circula em cada um dos geradores:
I = I1 + I2 + I3 + ... + In
• O inverso da resistência interna equivalente (re) é igual à soma dos inversos das resistências elétricas internas de cada um dos geradores:

Só há sentido em se associar em paralelo geradores que tenham a mesma
força eletromotriz.
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Leis de Kirchhoff
Antes de anunciarmos a lei de Kirchhoff vamos primeiramente conversar
um pouco sobre aspectos que constitui circuitos simples e redes.
Temos circuitos elétricos simples e alguns mais complexos. Os exemplos ilustrados na Figura 4.32, a seguir, são exemplos de circuitos simples. Por mais
complicados que pareçam, eles podem ser reduzidos utilizando-se a combinação série e paralelo. A tensão e a corrente elétrica em cada um dos
resistores podem ser determinadas aplicando-se a primeira lei de Ohm.
R1

V

R2

V

R1

R3

R2

R3
(b)

(a)

R1

R1

V

R3

R2

V

(c)

R3

R2

(d)

Figura 4.32: Associação de resistores em série (a), paralelo (b) e mista (c e d)
Fonte: Elaborada pelo autor

No entanto, existem circuitos mais complexos, que são denominados de
rede. A Figura 4.33 mostra dois exemplos de circuitos em rede.

(a)

(b)

Figura 4.33: Dois exemplos de circuitos em rede
Fonte: Elaborada pelo autor
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Observe que a rede (a) apresenta apenas uma fonte de tensão, mas suas
resistências elétricas apresentam ligações cruzadas. Já a rede (b) apresenta
duas fontes de tensão. Geralmente circuitos com ligações cruzadas ou com
mais de uma fonte de tensão não podem ser reduzidos simplesmente aplicando a combinação série e paralelo, o que torna complexo ou até mesmo
inviável a aplicação direta da primeira lei de Ohm.
Existem várias técnicas que permitem uma abordagem mais simples dos circuitos em rede. Neste caderno didático utilizaremos uma delas, que são as
leis de Kirchhoff. Mas antes de enunciarmos as leis de Kirchhoff vamos
primeiramente identificar as partes que constituem uma rede.
Uma rede elétrica é formada por três partes, que são denominadas de nó,
malha e ramo. Nó é um ponto no qual são conectados três ou mais condutores. Ramo é um trecho do circuito compreendido entre dois nós consecutivos. Malha é o conjunto de ramos que formam um percurso fechado.
Como exemplo, vamos identificar os nós, os ramos e as malhas da rede
mostrada na Figura 4.34. Observe a posição das letras A, B, C, D, E e F que
foram colocadas ao longo da rede.

A

R1

E1

B

E2

C

R3

R2

F

E

D

Figura 4.34: Identificação dos nós, ramos e malhas de uma rede
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesta rede temos dois nós, três ramos e três malhas. Os pontos B e E são
nós, os trechos BAFE, BE e BCDE são ramos e os circuitos fechados BAFEB, BCDEB e BCDEFAB são malhas, sendo esta última malha denominada
de malha externa.
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Agora que identificamos os nós, os ramos e as malhas vamos atribuir arbitrariamente um sentido para a corrente em cada ramo e para as malhas internas.
O sentido da corrente no ramo é indicado por uma seta retilínea, que pode
estar chegando ou saindo de um nó. O sentido da malha é indicado por
uma seta curvada, quase formando um círculo, que pode estar no sentido
horário ou anti-horário. Veja na Figura 4.35 os sentidos atribuídos arbitrariamente para as correntes e para as malhas internas do circuito.

A

R1

E1



F

B

R2

E2

C

R3



E

Seta retilínea
É uma seta que tem um
movimento linear e uniforme em
relação a um referencial.

D

Figura 4.35: Atribuição de sentidos para as correntes e as malhas
Fonte: Elaborada pelo autor

O sentido atribuído para a corrente em um determinado ramo não importa.
Se o sentido atribuído estiver “errado”, a corrente calculada terá um valor
negativo. O sinal negativo indica que, para aquele ramo, o sentido “correto”
da corrente é o contrário do sentido indicado inicialmente pela seta. Neste
caso, para indicar o sentido “correto” da corrente, a seta deve ser invertida.
As correntes atribuídas em cada ramo e as malhas devem ser identificadas.
Esta identificação é necessária para se analisar o circuito e calcular o valor da
intensidade da corrente em cada ramo, como veremos a seguir. É usual identificar as correntes como I1, I2, I3,..., In e as malhas com as letras gregas α, β, γ,..,
ω. Vejamos na Figura 4.36 como as correntes e as malhas foram identificadas.

Unidade 4 – Circuitos elétricos

121

e-Tec Brasil

A

E1

I1

B

I2

E2

C

I3
R1



F

R2

R3



E

D

Figura 4.36: Identificação das correntes e das malhas
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora de posse de todas estas informações você esta preparado para conhecer as leis de Kirchhoff. Vamos lá.
Em 1854 o físico alemão Gustav Rupert Kirchhoff (1824 – 1887) enunciou
duas leis, que são conhecidas como leis de Kirchhoff. A aplicação em conjunto destas duas leis nos permite calcular correntes, tensões e resistências elétricas em circuitos complexos. A primeira lei é conhecida como lei
dos nós e a segunda lei como lei das malhas. Vejamos seus enunciados:
1. A primeira Lei de Kirchhoff - Lei dos Nós (LCK): define que em um nó
a soma algébrica das correntes elétricas é nula, ou seja:
I1 + I2 + I3 + ... + In = 0
Se aplicarmos a lei dos nós para todos os nós de um circuito duas das
equações obtidas serão iguais, o que é desnecessário. Portanto, para um
circuito contendo n nós, a primeira lei de Kirchhoff deve ser aplicada
apenas a (n – 1) nós. Por exemplo, se um circuito tem dois nós, então
deve ser considerado apenas um dos nós (qualquer um dos dois). Se um
circuito tem três nós, devem ser considerados apenas dois dos três nós
e assim sucessivamente.

2. Segunda Lei de Kirchhoff - Lei das Malhas (LTK): em uma malha, a
soma algébrica das tensões elétricas é nula, ou seja:
V1 + V2 + V3 + ... + Vn = 0
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Observe que no enunciado destas duas leis aparece a expressão soma algébrica. O entendimento desta expressão é de fundamental importância
para a aplicação correta das leis de Kirchhoff. Soma algébrica significa que
devemos levar em consideração se o sinal de um determinado termo das
equações deve ser positivo (+) ou negativo (−).
Para saber se o sinal de um determinado termo das equações deve ser positivo ou negativo vamos estabelecer as seguintes convenções:
• O sinal da corrente será positivo quando ela chega a um nó. Será negativo quando ela deixa um nó, conforme mostrado na Figura 4.37.

- I2
+I1
+I3
- I4
Figura 4.37: Atribuição do sinal da corrente
Fonte: Elaborada pelo autor

• O sinal da tensão em um resistor será positivo quando a corrente e a
malha no resistor tiverem o mesmo sentido. Será negativo quando tiverem sentidos opostos, conforme mostra a Figura 4.38.

V= +R. I
I

V= -R. I
I

Figura 4.38: Atribuição do sinal da tensão para os resistores
Fonte: Elaborada pelo autor
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• O sinal da tensão em um gerador ou receptor será positivo quando o
sentido do percurso da malha vai do terminal positivo para o negativo.
E será negativo quando o sentido do percurso for do terminal negativo
para o positivo. Para um melhor entendimento observe a Figura 4.39.

V= +E
_
+

V= -E
_

+

Figura 4.39: Sinal da tensão nos geradores e receptores
Fonte: Elaborada pelo autor

Caro estudante, para um melhor entendimento das leis de Kirchhoff sugerimos que realize as atividades a seguir. Para tanto, é necessário que você
busque alguns materiais, a saber:
––
––
––
––
––
––
––
––

1 Resistor de 100 Ω
1 Resistor de 220 Ω
1 Resistor de 470 Ω
1 Multímetro digital
6 pilhas AA de 1,5 V (novas)
1 suporte para duas pilhas AA em série
1 suporte para quatro pilhas AA em série
1 placa de protoboard

Primeiramente calcularemos as correntes e as tensões elétricas nos resistores através das leis de Kirchhoff. Num segundo momento montaremos esse
circuito numa placa de protoboard e faremos a medição das correntes e
das tensões elétricas em cada um dos resistores. Faremos então uma comparação entre os valores calculados e os valores medidos das tensões e das
correntes elétricas. Para tanto observe a Figura 4.40 que ilustra um circuito
formado pelos resistores de 100 Ω, 220 Ω e 470 Ω associados a duas fontes
de tensão de 6 V e 3 V. Neste circuito aplicaremos as leis de Kirchhoff para
calcular as intensidades das correntes e das tensões elétricas em cada um
dos resistores desse circuito.
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6V

3V

100 Ω

470 Ω

220 Ω

Figura 4.40: Circuito elétrico
Fonte: Elaborada pelo autor

Primeiro identificaremos os nós, atribuiremos um sentido para as correntes
em cada um dos ramos e um sentido para cada uma das malhas internas.
Em seguida identificaremos as correntes e as malhas, conforme mostrado
na Figura 4.41.

A

6V

B

I1

I2

3V

C

I3
100 Ω

220 Ω



F

E

470 Ω



D

Figura 4.41: Atribuição de sentido para as correntes e para as malhas
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que no nó B estão chegando duas correntes (I1 e I3) e saindo uma
corrente (I2). Conforme as convenções estabelecidas o sinal da corrente
será positivo quando ela chega a um nó e negativo quando ela deixa o nó.
Dessa forma, aplicando-se a primeira lei de Kirchhoff obtemos a seguinte
equação para o nó B:
I1 - I2 + I3 = 0
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Para obter a equação das malhas devemos primeiro escolher um determinado ponto da malha como referência (ponto inicial). A partir desse ponto
devemos percorrer a malha completamente no sentido estabelecido previamente e somar algebricamente as tensões dos componentes pertencentes
àquela malha, levando-se em consideração o sinal da tensão nos resistores,
geradores e receptores determinado na convenção de sinais.
Fazendo um percurso fechado em cada malha a partir do ponto B e aplicando a segunda lei de Kirchhoff obteremos as equações da malha α e da
malha β que são respectivamente:
-220 · I3 + 100 · I2 - 6 = 0
-220 · I3 - 470 · I2 + 3 = 0

Organizando os termos das duas equações das malhas temos:
100 · I1 - 200 · I3 = 6
- 470 · I2 - 220 · I3 = -3

As equações do nó B, da malha α e da malha β formam um sistema linear.
I1 - I2 + I3 = 0
100 · I1 - 200 · I3 = 6
- 470 · I2 - 220 · I3 = -3

Representando esse sistema linear na forma de uma equação matricial temos:
1
100
0
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-1
0
-470

1
-220
-220

.

I1
I2
I3

0
= 6
-3
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Calculando-se o determinante do sistema (D) e das incógnitas (D1, D2 e
D3) temos:

1

= - 172400

0

-1
1
0 -220
-470 -220

0
6
-3

-1
1
0
-220
-470 -220

= - 4800

1

0

0
6
-3

1
100
0

-1
0
0
6
-470 -3

D = 100

D1 =

D2 = 100

D3 =

1
-220
-220

= - 2280

= 2520

Utilizando-se a regra de Cramer para calcular as incógnitas I1, I2 e I3 temos:
I1 =

- 4800 = 0,0278 = 27,8 . 10-3 = 27,8 mA
- 172400

I2 =

- 2280 = 0,0132 = 13,2 . 10-3 = 13,2 mA
- 172400

I3 =

2520 = - 0,0146 = - 14,6 . 10-3 = - 14,6 mA
- 172400

Faça uma pesquisa sobre
a regra de Cramer para
ampliar seu conhecimento.
Uma sugestão é você acessar
o material disponível em
http://www.brasilescola.com/
matematica/regra-cramer.htm

Observe que o valor de I3 é negativo. Isso significa que o sentido da corrente
I3 atribuído no início está “errado”. Dessa forma o sentido da seta que indica
I3 deve ser invertido, conforme mostrado na Figura 4.42.
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A

6V

B

I1

3V

I2

C

I3
100 Ω

220 Ω



F

470 Ω



D

E

Figura 4.42: Mudança do sentido da corrente I3
Fonte: Elaborada pelo autor

Aplicando-se a primeira lei de Ohm para calcular o valor da tensão elétrica
nos resistores temos:
V=R.I
V1 = 100 . 0,0278 = 2,78V
V2 = 470 . 0,0132 = 6,20V
V3 = 220 . 0,0146 = 3,21V
Após calcularmos a intensidade da corrente elétrica e a tensão nos resistores
vamos à etapa seguinte, que é fazer a medição dessas mesmas grandezas
utilizando o multímetro. Para isso realize os passos a seguir, anotando os
valores medidos na Tabela 4.3.
Tabela 4.3: Anotação dos valores medidos
MEDIDAS

100 Ω

220 Ω

470 Ω

Resistência
Tensão
Corrente
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 1: posicionar a chave seletora do Ohmímetro em 2000 Ω e fazer a medição da resistência elétrica dos resistores de 100 Ω, 220 Ω e 470 Ω.
Passo 2: conectar na placa de protoboard respectivamente da esquerda para
a direita os resistores de 100 Ω, 220 Ω e 470 Ω, conforme mostrado
na Figura 4.43.
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Figura 4.43: Conexão dos resistores
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 3: colocar pilhas nos suportes para duas pilhas (3 V) e quatro pilhas (6 V).
Passo 4: conectar na placa protoboard os fios dos suportes das pilhas, conforme mostrado na Figura 4.44. Observe que o fio preto da fonte
de 6 V (quatro pilhas) está conectado na mesma coluna do terminal
do resistor de 100 Ω e o vermelho na mesma coluna do terminal do
de 220 Ω. Já o fio preto da fonte de 3 V (duas pilhas) está conectado ao terminal do resistor de 220 Ω e o vermelho ao de 470 Ω.

Figura 4.44: Conexão das fontes de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 5: posicionar a chave seletora do Voltímetro em 20 V DCV e fazer a
medição das tensões dos resistores.
Passo 6: posicionar a chave seletora do Amperímetro em 200 mA e fazer a
medição das correntes elétricas dos resistores.
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Caro estudante, após estes procedimentos faça uma comparação entre os valores calculados e medidos das intensidades das correntes elétricas e das tensões
nos resistores. Há uma correspondência entre os valores calculados e medidos?

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentados os circuitos elementares. Vimos
o comportamento da corrente, da tensão, da resistência, da capacitância e
da indutância quando os componentes são associados em série e em paralelo. O entendimento das propriedades da associação dos componentes é
fundamental importância para se compreender o funcionamento e a análise
dos circuitos elétricos. Na unidade vimos:
––
––
––
––
––

Associação de resistores em série e em paralelo
Associação de capacitores em série e em paralelo
Associação de indutores em série e em paralelo
Associação de geradores em série e em paralelo
Leis de Kirchhoff

Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos os conceitos necessários
para entender os circuitos elétricos dos dois projetos que serão executados
na Unidade 6.
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Unidade
Unidade5n

Matemática aplicada

Unidade 5 – Matemática aplicada
Nesta unidade temática abordaremos alguns conceitos de matemática que são de fundamental importância para a resolução de
situações problema em eletricidade. Faremos então uma breve revisão sobre potência de dez, notação científica, multiplicação
e divisão com potência de base dez.

Potência de dez
A potência de dez é uma notação matemática utilizada para representar, de
forma simplificada, números muito grandes ou muito pequenos. Um número é representado em potência de dez quando é escrito na seguinte forma:

n . 10b
Onde:
n - coeficiente da Base 10
10- Base
b - Expoente
Para você compreender melhor organizamos a Tabela 5.1 com potências de
dez e seus equivalentes decimais para expoentes variados de 12 a menos 12.
Observe com atenção.
Tabela 5.1: Potências de dez e seus equivalentes decimais
Potência

Decimal

10

12

1.000.000.000.000

10

11

100.000.000.000

1010

10.000.000.000

10

1.000.000.000

10

100.000.000

107

10.000.000

9
8

10

1.000.000

105

100.000

10

10.000

10

1.000

102

100

6

4
3

continua
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101

10

100

1

10

0,1

10-2

0,01

10-3

0,001

-1

10

0,0001

10-5

0,00001

10-6

0,000001

-4

10

0,0000001

10-8

0,00000001

-7

10-9

0,000000001

10-10

0,0000000001

10-11

0,00000000001

10

0,000000000001

-12

conclusão
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe na Tabela 5.1 que para as potências com expoente positivo o valor
do expoente corresponde à quantidade de zeros que aparecem após a unidade. Enquanto que para as potências com expoente negativo o valor do expoente corresponde à quantidade de algarismos que aparecem após a vírgula.
Vejamos, por exemplo, como representar os dois números a seguir na forma
de potência de dez:
480000000 = 48∙107
0, 00000000728 = 728∙10-11
No primeiro caso o coeficiente (n) é igual a 48 e o expoente (b) é igual a 7
(quantidade de zeros que aparecem após o 48). No segundo caso o coeficiente (n) é igual a 728 e o expoente (b) é igual a 11 (quantidade de algarismos que aparecem após a vírgula).
Observe que no segundo caso o expoente da base ficou negativo. O expoente será negativo sempre que o número a ser representado é pequeno, ou
seja, começar com zero vírgula.

Notação científica
módulo
Tem o conceito relacionado a
distância de um ponto da reta
até a sua origem. Geralmente
representado por | | ele é sempre
um número positivo.
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A notação científica é um caso particular de potência de dez. A diferença
entre estas duas formas de representação é que na notação científica o
módulo do coeficiente (n) da Base 10 deve ser maior ou igual a 1 e menor
que 10 (1 ≤ |n| < 10) .
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Vejamos, por exemplo, como representar os dois números a seguir na forma
de notação científica:
480000000 = 4,8∙108
0, 00000000728 = 7,28∙10-9
No primeiro caso o coeficiente (n) é igual a 4,8 (4,8 pois é um número que
é maior que 1 e menor que 10) e o expoente (b) é igual a 8 (quantidade de
casas decimais que uma vírgula atribuída ao final do número é deslocada
do último zero até a posição 4,8).
No segundo caso o fator multiplicador (n) é igual a 7,28 (7,28 pois é um
número que é maior que 1 e menor que 10) e o expoente (b) é igual a 9
(quantidade de casas decimais que a vírgula é deslocada da sua posição
inicial até a posição 7,28).

Múltiplos e submúltiplos
Para facilitar ainda mais a notação das grandezas é bastante comum a utilização de prefixos (símbolos) para representar as potências de dez. A Tabela
5.2 traz o Nome, o Símbolo, a Potência e o equivalente Decimal dos principais prefixos.
Tabela 5.2: Múltiplos e submúltiplos
Nome

Símbolo

Potência

Decimal

tera

T

10

1.000.000.000.000

12

giga

G

10

1.000.000.000

mega

M

106

1.000.000

quilo

k

10

1.000

Unidade

-

10

1

mili

m

10-3

0,001

micro

μ

10-6

0,000001

nano

n

10-9

0,000000001

p

10-12

0,000000000001

pico
Fonte: Elaborada pelo autor

9

3
0

Na Figura 5.1 temos um Multímetro, instrumento que é utilizado na medida
de tensão, corrente e resistência elétrica. Nele exemplificamos uma das
aplicações dos múltiplos e submúltiplos. Observe nos círculos vermelhos os
símbolos m (mili), μ (micro) e k (quilo) que ilustramos para você na Figura 5.1.
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2000 μA
200 mV
200 kΩ

Figura 5.1: Identificação de prefixos no multímetro
Fonte: www.shutterstock.com

Agora considerando as indicações na Figura 5.1 e retornando a Tabela 5.2,
do múltiplo e submúltiplo, onde m = 10-3, o μ = 10-6 e o k = 103 vamos
converter esses valores em suas unidades fundamentais. Veja a seguir:

Os múltiplos e submúltiplos mais comuns da tensão elétrica são:
- MV = 106 V = 1.000.000 V (megavolt)
- kV = 103 V = 1.000 V (quilovolt)
- mV = 10-3 V = 0,001 V (milivolt)
Os múltiplos e submúltiplos mais comuns da corrente elétrica são:
- kA = 103 A = 1.000 A (quiloampère)
- mA = 10-3 A = 0,001 A (miliampère)
- μA = 10-6 A = 0,000001 A (microampère)
Os múltiplos e submúltiplos mais comuns da resistência elétrica são:
- MΩ = 106 Ω = 1.000.000 Ω (megaohm)
- kΩ = 103 Ω = 1.000 Ω (quiloohm)
- mΩ = 10-3 Ω = 0,001 Ω (miliohm)
e-Tec Brasil
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Multiplicação e divisão de potência de dez
A representação de um número em potência de dez torna as operações
muito mais simples. Basta utilizar as regras estabelecidas pela Álgebra para
as operações de multiplicação e divisão.
• Multiplicação: na multiplicação de potência multiplicam-se os coeficientes, conserva-se a base 10 e somam-se os expoentes.

Álgebra
É uma área da matemática que
tem como objetivo a resolução
simplificada de equações e
operações matemáticas,
por exemplo.

m ⋅10 a ⋅ n ⋅10 b = m ⋅ n ⋅10 ( a +b )
• Divisão: na divisão de potência dividem-se os coeficientes, conserva-se
a base 10 e subtraem-se os expoentes.

m ⋅ 10 a m
( a −b )
=
⋅
10
n
n ⋅ 10 b
Vejamos, por exemplo, a multiplicação e a divisão dos dois números a seguir que estão representados na forma de potência de dez.

5 . 102 . 3 . 105 = 5 . 3 . 10(2+5) = 15 . 107
18 . 107
= 18 . 10(7-2) = 6 . 105
3 . 102
3

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentados os conceitos básicos de matemática necessários para resolver alguns problemas propostos nas situações
de aprendizagem. Nela vimos:
––
––
––
––
––

Potência de dez
Notação científica
Múltiplos e submúltiplos
Multiplicação com potência
Divisão com potência

Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos habilidade nas operações
matemáticas fundamentais para a análise de circuitos, tais como cálculo de
corrente, tensão e resistência elétrica.
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Unidade
Unidade6n

Projetos

Unidade 6
Caro estudante, nesta unidade temática propomos que você execute
dois projetos. O primeiro deles é ligar um LED e o segundo é montar
um sensor de luz. Estas atividades permitem mostrar a aplicação prática de alguns conceitos estudados, integrar os conteúdos e principalmente fazer uma ligação entre a eletricidade e a eletrônica linear.

Ligando um LED
Caro estudante, o objetivo deste projeto é mostrar uma das aplicações dos
resistores e a sua importância nos circuitos elétricos. Para a montagem desse
projeto é necessário que você busque os seguintes materiais:
––
––
––
––
––

2 LED comum (vermelho)
1 Resistor de 220 Ω
1 Suporte para 4 pilhas AA em SÉRIE
4 Pilhas AA de 1,5 V (novas)
1 Placa de protoboard

Primeiramente vamos conhecer e entender o que é um LED. A Figura 6.1
mostra os tipos LED mais comuns.
LED
É a abreviação de Light Emitting
Diode, que em português significa
Diodo Emissor de Luz.

Figura 6.1: Exemplos de LED
Fonte: www.shutterstock.com
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Para que um LED opere corretamente ele deve ser submetido a determinada
tensão e corrente elétrica. As tensões de condução de vários tipos de diodos, para um valor de corrente típico de 20 mA, são:
––
––
––
––

Diodo de silício (1N4148): 0,7 V
LED vermelho:1,8 V
LED verde: 2,1 V
LED azul ou branco: 3,5 V

Esses dados nos dizem que se você ligar diretamente um LED vermelho numa
tensão elétrica superior a 1,8 V ele irá queimar. Para ver isso na prática, realize os seguintes passos:
Passo 1: coloque as quatro pilhas no suporte, conforme mostrado na Figura 6.2.

AA Battery

6V

Figura 6.2: Suporte contendo 4 pilhas
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 2: conecte o LED vermelho na placa de protoboard, conforme mostrado na Figura 6.3.

Figura 6.3: Conexão do LED
Fonte: Elaborado pelo autor

Observe que o LED tem um terminal maior que o outro. O maior é o positivo e o menor é o negativo. Dessa forma, para ligar um LED numa fonte de
tensão elétrica deve-se ter o cuidado de ligar o terminal positivo do LED no
positivo da fonte e o terminal negativo no negativo da fonte. Se as polaridades forem invertidas o LED não acende.
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Passo 3: conecte o fio preto (negativo) do suporte na mesma coluna da
placa protoboard que se encontra o terminal esquerdo (negativo)
do LED. Em seguida toque a ponta do fio vermelho (positivo) do
suporte no terminal direito (positivo) do LED, conforme mostrado
na Figura 6.4. Observe que o LED brilha e rapidamente apaga, ou
seja, ele queima.
AA Battery

6V

Figura 6.4: Conexão da fonte de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

Caro estudante, você sabia que é possível ligar um LED igual ao que queimamos nessa mesma fonte de tensão de 6 V sem queimá-lo? A solução é
simples. Basta ligarmos um resistor em série ao LED. Mas não pode ser
qualquer resistor. Se o resistor tiver um valor ôhmico muito baixo o LED pode
queimar. E se o valor ôhmico do resistor for muito alto o LED pode não brilhar.
A Figura 6.5 ilustra o diagrama elétrico do circuito que contém o resistor associado em série ao LED. Nesse circuito, o resistor limita a corrente no LED permitindo somente a passagem da corrente suficiente para fazer o LED acender.

+
6V

R

4,2 V
20 mA

1,8 V

Figura 6.5: Associação em série do resistor com o LED
Fonte: Elaborado pelo autor
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Vimos que o LED vermelho opera com uma tensão de 1,8 V para uma corrente de 20 mA. No estudo da associação de resistores vimos também que
na associação em série a tensão da fonte é dividida entre os resistores. Como
o LED opera com uma tensão de 1,8 V e a fonte de tensão é de 6 V então o
resistor terá uma tensão de 4,2 V (6 V – 1,8 V), conforme mostrado na Figura
6.5. Vamos então aplicar a primeira lei de Ohm para calcular o valor da
resistência elétrica do resistor.

O resultado desses cálculos nos diz que a resistência do resistor deve ser de
210 Ω. No entanto não existe no comércio um resistor com esse valor nominal. O resistor mais próximo desse valor é o de 220 Ω. Pegaremos então
o resistor de 220 Ω com uma tolerância de ±5%. As cores desse resistor são
vermelho, vermelho, marrom e ouro.
Agora vamos montar na placa de protoboard o circuito mostrado no diagrama elétrico da Figura 6.5. Para isso faça os seguintes passos:
Passo 1: conecte o LED vermelho e o resistor de 220 Ω na placa de protoboard,
conforme mostrado na Figura 6.6.

Figura 6.6: Conexão do LED e do resistor
Fonte: Elaborada pelo autor

Passo 2: conecte o fio preto (negativo) do suporte na mesma coluna da
placa protoboard que se encontra o terminal esquerdo (negativo)
do LED. Em seguida toque a ponta do fio vermelho (positivo) do
suporte no terminal direito do resistor, conforme mostrado na Figura 6.7. Observe que o LED brilha e não apaga. Isto significa que
ele está operando corretamente.
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Figura 6.7: Acendendo o LED.
Fonte: Elaborada pelo autor

Caro estudante, perceba que acender corretamente um LED requer um certo
conhecimento teórico de eletricidade. Ao contrário do que muitos pensam,
a teoria tem a sua importância. Ela serve para dar subsídio ao técnico para
executar os projetos com conhecimento e segurança.

Sensor de luz
Caro estudante, o objetivo deste projeto é montar um sensor de luz, que
acende um LED na ausência de luz e apaga na presença de luz. Para a montagem desse projeto é necessário que você busque os seguintes materiais:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

1 LDR
1 Transistor BC 548
1 LED de alto brilho
1 Resistor de 330 Ω
1 Resistor de 1 kΩ
1 Resistor de 2,2 kΩ
1 Suporte para 4 pilhas AA em SÉRIE
4 Pilhas AA de 1,5 V (novas)
1 Placa de protoboard
Pedaços de fios de rede de computadores (15 cm)

Primeiramente vamos conhecer e entender o que é um LDR. Quando o LDR
é exposta à luz a resistência elétrica dele diminui consideravelmente. A Figura 6.8 mostra um LDR.
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LDR
LDR é a abreviação de Light
Dependent Resistor, que em
português significa Resistor
Dependente de Luz
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Figura 6.8: Sensor de luz LDR
Fonte: www.shutterstock.com

A Figura 6.9 representa o esquema elétrico de um circuito sensor de luz. O
circuito é composto por um LDR, três resistores (330 Ω, 1 kΩ e 2,2 kΩ), um
transistor (BC 548), um LED e uma fonte de 6 V.

330 Ω
LDR

1 KΩ

LED
BC 548

6V

2,2 KΩ

Figura 6.9: Circuito de um sensor de luz
Fonte: Elaborada pelo autor

Quando a luz incide no LDR a resistência dele diminui, fazendo aumentar
a tensão elétrica da base do transistor. O transistor fica saturado, o que
provoca o surgimento de uma corrente elétrica que acende o LED. Quando
a luminosidade no LDR diminui, sua resistência elétrica aumenta, fazendo
assim a tensão sobre a base do transistor cair abaixo da tensão de saturação.
O LED então apaga.
Para montar o circuito elétrico na placa de protoboard siga os passos:
Passo 1: conecte na placa de protoboard os componentes, conforme mostrado na Figura 6.10.
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Figura 6.10: Montagem do circuito na placa de protoboard
Fonte: Elaborada pelo o autor

O LED tem uma polaridade. O maior terminal dele é o positivo e o menor o
negativo. Se ele não acender é só inverter a posição dele.
Passo 2: cubra completamente o LDR com uma tampinha bem escura. Ao
fazer isso o LED apagará.
Passo 3: coloque este sensor de luz num quarto bem escuro. Acenda e apague a luz do quarto e veja o que acontece.
Caro estudante, uma aplicação bastante comum dos sensores de luz é a de
ligar e desligar automaticamente as lâmpadas elétricas da rede de iluminação pública. Você já tinha percebido que essas lâmpadas ligam e desligam
automaticamente?

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram apresentados dois projetos que envolve eletricidade e eletrônica linear. Nela conhecemos alguns componentes elétricos e
vimos na prática a aplicação dos conceitos estudados em eletricidade. Foram
executados os seguintes projetos:
–– Ligando um LED
–– Sensor de luz
Ao concluirmos esta unidade temática adquirimos habilidade de ler, interpretar e executar projetos em eletricidade.
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Anexo A
Relação de materiais
Caro estudante, você deverá adquirir um KIT para as práticas de LABORATÓRIO. Os materiais e as quantidades que fazem parte do kit são descritos
na Tabela A.1.
Tabela A.1: Relação de materiais
Material

Quantidade

Resistor de 100 Ω, 0,33 W

1

Resistor de 220 Ω, 0,33 W

1

Resistor de 330 Ω, 0,33 W

1

Resistor de 390 Ω, 0,33 W

1

Resistor de 470 Ω, 0,33 W

1

Resistor de 820 Ω, 0,33 W

2

Resistor de 1 kΩ, 0,33 W

1

Resistor de 1,2 kΩ, 0,33 W

1

Resistor de 2,2 kΩ, 0,33 W

1

LDR

1

LED comum (vermelho)

5

LED de alto brilho

1

Transistor BC 548

1

Pilha AA de 1,5 V

6

Suporte para DUAS pilhas AA em série

1

Suporte para QUATRO pilhas AA em série

1

Protoboard

1

Multímetro DIGITAL

1

Fonte: Elaborada pelo o autor
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