MÓDULOS CONTEMPLADOS







IELD - Introdução à Eletrodinâmica e Corrente Elétrica
CIRA - Circuitos elétricos I (Elementos, Potência e Energia)
RELO - Resistência Elétrica e Leis de Ohm
ASRE - Associação de Resistores
CIRB - Circuitos elétricos II - Aplicação da Segunda Lei de Ohm e Valores Nominais
CIRR - Circuitos Residenciais - Fusível, Disjuntor e Instrumentos de Medida

CURSO

EXTENSIVO 2017

DISCIPLINA

FÍSICA

CAPÍTULO

ELETRODINÂMICA

PROFESSORES

EDUARDO GRABIN

ELETRODINÂMICA
E aí, galera do Me Salva!

Vocês já pensaram como a eletricidade é conduzida até as nossas casas? Já pensaram como
ela “anda” por dentro das casas, ligando todas as luzes e fazendo nosso computador funcionar? Ela faz
tudo isso através dos cabos de luz, obviamente. Mas como ela é transportada nesses cabos? Como ela
sabe para onde ir quando ligamos uma lâmpada ou então colocamos nosso celular para carregar? É
isso que vamos estudar nessa apostila!
Ao contrário do que estudamos na apostila de Eletrostática, aqui na Eletrodinâmica estamos
interessados em estudar como eletricidade se move. Em outras palavras, como acontece o movimento
das cargas elétricas! Vamos aprender conceitos importantes para entender esse movimento e também
aprenderemos a analisar circuitos com os quais nos deparamos diariamente, como a associação de
lâmpadas (resistores) que ilumina os locais que frequentamos, por exemplo. Tenho certeza que vai ser
legal!

CORRENTE ELÉTRICA
Com certeza você já ouviu falar em corrente elétrica, não é? Mas você sabe o que exatamente
é a corrente elétrica? Para entender isso você precisa lembrar das cargas elétricas que estudamos lá
na apostila de Eletrostática. Pois então, corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado
dessas cargas elétricas (elétrons!) dentro dos fios.
Podemos entender um pouco melhor esse conceito fazendo a associação com uma cachoeira!
Sim, uma queda d'água! Concorda que as moléculas de água se dirigem ao fundo da cachoeira porque
ele é um ponto mais baixo? Escrevendo isso em outras palavras, podemos dizer que a água cai porque
existe uma diferença de potencial gravitacional entre o topo e o fundo da cachoeira.

Agora imagine que as moléculas de água são cargas elétricas e que o fluxo de água é a corrente
elétrica. Assim como aconteceu com as moléculas, para que essas cargas se movimentem de um ponto
para outro, também deve existir uma diferença de potencial, certo? Exatamente isso! A mudança agora
é que a responsável por isso não é uma diferença de potencial gravitacional, mas uma diferença de
potencial elétrico (d.d.p)! Na prática, essa d.d.p é induzida através de geradores elétricos!

Muito importante! Você lembra que na apostila de Eletrostática estudamos dois tipos de cargas
elétricas? Pois então, os prótons são um desses tipos de cargas, que são fixos no átomo, e os elétrons
são outro tipo, que podiam se mover. Durante nosso estudo da Eletrodinâmica estaremos sempre
falando sobre o movimento de cargas, consequentemente estaremos sempre tratando de elétrons!

SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA
Já sabemos que as cargas elétricas dentro dos condutores se movem em função de uma
diferença de potencial, certo? Mas para qual lado elas se movimentam? Qual o sentido desse
movimento? Para entendermos isso precisamos nos aprofundar um pouquinho mais no estudo da d.d.p.
Para que uma diferença de potencial elétrico seja criada, deve haver sempre um ponto de maior
potencial (positivo) e um ponto de menor potencial (negativo). Revisando o que já vimos na apostila
anterior, através do princípio da atração e repulsão, os elétrons (cargas negativas) sempre são
afastadas de pontos negativos e atraídos por pontos positivos. Seguindo essa lógica, podemos concluir
que, na prática, o movimento dos elétrons acontece do polo negativo para o polo positivo, concorda?
Exatamente isso. Caso estivéssemos tratando de qualquer carga positiva (menos os prótons, que não
se movimentam), o sentido seria o inverso!
Quando a corrente elétrica foi descoberta, nada se conhecia sobre a estrutura dos átomos. Não
se imaginava que os prótons eram fixos e apenas os elétrons se moviam. Justamente por essa falta de
conhecimento, foi convencionado que o sentido da corrente elétrica dentro de um condutor era do polo
positivo para o polo negativo, ou seja, o sentido das cargas elétricas positivas. E aqui entra uma
informação curiosa e muito importante. Mesmo quando descobriram que isso estava errado, esse
sentido convencional continuou a ser adotado. Desta forma, por mais que sejam os elétrons que
estejam se movendo, em todos problemas que você for resolver, o sentido da corrente utilizado deve ser
o convencional!

Vale o conhecimento! Existe um motivo pelo qual o sentido convencional da corrente elétrica não foi
alterado com a descoberta dos elétrons: é que a adoção desse sentido não acarreta em erros de
cálculo ou em qualquer problema físico.

INTENSIDADE DA CORRE NTE ELÉTRICA (I)
A intensidade é justamente a quantidade de carga que passa através de um fio condutor. Mais
especificamente, o número de cargas que atravessa a seção reta do condutor.

Este número define se há muita ou pouca carga passando pelo fio, por unidade de tempo. Ele
é calculado pela seguinte expressão:

Como ΔQ representa a quantidade de carga que atravessa o condutor, sua unidade é coulomb
(C). Além disso, o tempo considerado para esse cálculo deve ser medido em segundo (s). A corrente
elétrica é representada pela divisão dessas unidades (C/s), mas, devido a sua importância na Física,
ela ganha uma unidade específica, o Ampère (A).

Quem foi Ampère: Assim como a Dinâmica possui Newton como seu “pai”, a Eletrodinâmica possui
André-Marie Ampère. Muitas vezes inclusive chamado de “Newton da Eletricidade”, Ampère foi um
físico francês que teve seu nome associado à unidade de medida da corrente elétrica em virtude de
ser responsável pela criação de diversas teorias físicas que nos permitiram entender a
Eletrodinâmica.

TIPOS DE CORRENTE EL ÉTRICA

Se considerarmos o movimento dos elétrons dentro de um fio, existem duas direções para as
quais eles podem se movimentar, como você pode ver na imagem abaixo:

O que estudaremos agora são justamente os dois tipos de movimento que a corrente elétrica
pode exercer dentro de um condutor.

CORRENT E CONT ÍNUA (C C)

Este tipo de movimento é bem simples. Chamamos de corrente contínua quando as cargas se
deslocam sempre no mesmo sentido. Esse tipo de corrente é gerado, por exemplo, por pilhas e baterias.

CORRENT E ALT ERNAD A (C A)
Chamamos de corrente alternada quando o movimento das cargas dentro de um condutor
muda seu sentido periodicamente. Elas “vêm e vão”, em alguns momentos se movem para a direita, em
outros para a esquerda. O interessante é que esse movimento é invertido até 120 vezes por segundo!
Esse tipo de movimento das cargas é muito importante, pois é desta forma que a corrente elétrica é
transmitida por longas distâncias até chegar em nossas casas.

CONDUTORES DE CORREN TE ELÉTRICA

Você sabe quais são as características em comum entre o nosso corpo e um fio de cobre?
Provavelmente você deve imaginar que não existe nenhuma. Mas sim, existem características em
comum! Ambos são condutores de corrente elétrica, ou seja, são meios pelos quais a eletricidade
consegue passar. O que caracteriza esses dois corpos como condutores é a presença de cargas “livres”,
pois são justamente essas cargas as responsáveis pela condução da eletricidade! Existem dois tipos de
condutores que você precisa conhecer:

CONDUTORES ELETRÔNICOS

Praticamente todos os condutores que estudaremos nesta apostila são deste tipo. As cargas
que se movimentam nestes condutores são os elétrons! Vários materiais são desse tipo, e de um você
certamente já ouviu falar: os metais. Outro muito importante que você precisa conhecer é o grafite!

CONDUTORES IÔNICOS

As cargas que se movimentam neste tipo de condutor são íons. Sabe as lâmpadas
fluorescentes? O gás contido nelas é um condutor deste tipo! Vários condutores iônicos são
substâncias químicas! Lembra dos ácidos, bases e sais em solução? Os íons podem se movimentar
neles. Consequentemente, essas substâncias conduzem eletricidade.

Vale o conhecimento! Lembra quando você estava estudando Química, especificamente o modo aleatório
que as moléculas se comportam em um gás? As cargas possuem esse mesmo movimento dentro dos
condutores!

E aí, já está preparado para alguns exercícios? Aproveite para treinar o que acabamos de
estudar!

Exercício 1: A corrente ________ acontece nos condutores sólidos, e o movimento das
cargas acontece do polo negativo para o polo _________.
A corrente _________ acontece nos condutores sólidos, e o movimento das
cargas acontece do polo __________ para o polo negativo.

a) REAL, POSITIVO, CONVENCIONAL, POSITIVO.
b) CONVENCIONAL, POSITIVO, REAL, POSITIVO.
c) REAL, NEGATIVO, CONVENCIONAL, POSITIVO.
d) REAL, POSITIVO, CONVENCIONAL, NEGATIVO.
e) CONVENCIONAL, POSITIVO, REAL, NEGATIVO.

Correta: A
Resolução em:
Módulo: IELD - INTRODUÇÃO À ELETRODINÂMICA E CORRENTE ELÉTRICA
Lista: IELD02EX - Exercícios de Compreensão #02
Exercício 2: Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5A percorre um fio condutor.
Qual o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto?

a) 30 C
b) 100 C
c) 300 C
d) 100 A
e) 30 A

Correta: C
Resolução em:
Módulo: IELD - INTRODUÇÃO À ELETRODINÂMICA E CORRENTE ELÉTRICA
Lista: IELD04EX - Exercícios de Compreensão #02
Exercício 3: Complete:
Na corrente __________ as cargas se movem sempre no mesmo sentido. Um
exemplo é a _________ .
Na corrente __________ as cargas invertem o sentido do movimento. Um
exemplo é a __________ .

a) CONTÍNUA, REDE ELÉTRICA DE CASA; ALTERNADA, PILHA.
b) ALTERNADA, REDE ELÉTRICA DE CASA; CONTÍNUA, PILHA.
c) CONTÍNUA, PILHA; ALTERNADA, REDE ELÉTRICA DE CASA.
d) ALTERNADA, PILHA; CONTÍNUA, REDE ELÉTRICA DE CASA.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Correta: C
Resolução em:
Módulo: IELD - INTRODUÇÃO À ELETRODINÂMICA E CORRENTE ELÉTRICA
Lista: IELD06EX - Exercícios de Compreensão #01

CIRCUITOS ELÉTRICOS
Circuito elétrico é o nome dado ao caminho fechado que a eletricidade percorre. Pense, por
exemplo, em um controle remoto: a eletricidade sai das pilhas e percorre um caminho dentro do
controle. A grande questão é que nesse caminho há diversos dispositivos consumidores de energia,
como os resistores, indutores, capacitores…
Nosso principal objetivo aqui na Eletrodinâmica é fazer a análise de como a corrente elétrica e
o potencial elétrico se comportam quando a eletricidade atravessa os elementos que existem dentro do
circuito. Para isso precisamos estudar e aprender como cada um desses dispositivos funciona!

GERADOR
Já falamos nesta apostila que o movimento das cargas em um condutor só ocorre em virtude de
uma diferença de potencial elétrico, lembra disso? Pois então, nos circuitos elétricos essa d.d.p é
justamente causada pelos geradores. Podemos pensar nos geradores como responsáveis pelo
bombeamento das cargas através dos condutores. A d.d.p que eles geram faz uma uma espécie de
“pressão elétrica” nos elétrons, empurrando-os pelo circuito.
Na prática os geradores são dispositivos que convertem uma forma qualquer de energia em
energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica que faz a corrente andar dentro dos circuitos não surge do
nada. Em nosso cotidiano, os tipos mais comuns de geradores são esses aqui:

Pilha ou bateria – A pilha e a bateria são utilizadas na maioria dos dispositivos que possuímos
em nossa casa, desde o controle remoto da televisão até nossos celulares. Elas funcionam
através da conversão de energia química em elétrica;

Dínamo – Apesar de não termos contato direto com ele, este tipo de gerador é o principal
fornecedor de energia para nossas casas. É através de um dínamo que a energia elétrica é
gerada nas usinas hidrelétricas. Ele funciona através da conversão de energia mecânica em
elétrica;

Células fotoelétricas – Esse tipo de gerador vem ganhando muito espaço hoje em dia. Em
diversas casas já podemos ver painéis solares que utilizam células fotoelétricas; nelas
acontece a conversão da energia luminosa em elétrica.

Dica do MeSalva!: O gerador não fornece os elétrons, apenas estabelece o campo elétrico que
movimenta aqueles já presentes no fio e nos demais elementos.

ELEMENTOS DOS GERADO RES

Força eletromotriz (ε) – É a diferença de potencial que o gerador produz;

Resistência interna (r) – Todo e qualquer gerador real apresenta uma certa resistência interna,
que faz com que parte da energia produzida seja dissipada no próprio gerador.

Você precisa saber! A ddp em um gerador real será mínima (nula) quando a corrente tiver seu valor
máximo. Para isso ocorrer, os terminais do gerador devem estar ligados a um fio de resistência
desprezível. Quando isso acontece, dizemos que temos um gerador em curto circuito. A corrente
máxima é chamada de corrente de curto circuito (icc).

ASSOCIAÇÃO DE GERADO RES

Associação de geradores? Espera aí, cada circuito não possui apenas um gerador? Não! Um
circuito pode conter mais de um gerador! Como em uma usina hidrelétrica – Itaipú, por exemplo.
Normalmente a inserção de diversos geradores em um circuito possui um propósito específico.
Vamos analisar as duas combinações de geradores que podemos fazer no circuito. Se liga!

ASSOCI AÇ ÃO EM SÉRIE
A associação de geradores em série possui um único propósito: gerar uma maior diferença de
potencial no circuito. A d.d.p (E) resultante será igual à soma da d.d.p causada por cada gerador.

Olha essa imagem aqui embaixo, ela vai ajudar a entender como funciona essa associação!

ASSOCI AÇ ÃO EM P AR ALELO

A associação de geradores em paralelo é utilizada para diminuir a corrente em cada gerador e,
assim, aumentar a durabilidade de cada um deles. Uma observação muito importante neste tipo de
associação é que ela só pode ser feita utilizando geradores iguais! Essa associação é representada
assim:

RESISTORES

Sabe aquele banho bem quente que nós tomamos no inverno? Você já parou para pensar o que
o torna possível? A água quente que sai do chuveiro, obviamente. Mas espera aí, alguma coisa deve
acontecer dentro do chuveiro para que essa água saia quente, certo? Pois então, você pode nunca ter
pensado nisso, mas existe uma resistência dentro do chuveiro e ela é a responsável por esquentar a
água!
Pensando em nosso chuveiro, podemos concluir que resistor é um componente que converte
energia elétrica em térmica, em calor! É bastante importante que você saiba que essa conversão de
energia possui um nome: efeito Joule! Existe uma explicação teórica para esse efeito, e ela vai ajudar a
entender como essa conversão acontece. Se liga!

“O efeito Joule é decorrente da colisão de elétrons da corrente com
partículas do condutor. Durante a colisão, os elétrons perdem movimento para o

material, resultando na conversão de energia elétrica em calor. Este consumo de
energia elétrica se traduz em queda de potencial elétrico através do resistor.”

Vale o conhecimento! Você já colocou a mão em uma lâmpada ligada? Ela é muito quente! Esse
aquecimento acontece por causa do efeito Joule! O material dos condutores faz uma certa resistência
à passagem da corrente, gerando a dissipação de calor.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

As mesmas colisões que fazem os resistores esquentarem e dissiparem calor também
dificultam a passagem da corrente elétrica por eles. A resistência elétrica é justamente a propriedade
dos resistores que mede a dificuldade que a corrente elétrica terá para passar por dentro deles.

LEIS DE OHM

Da mesma força como Newton foi tão importante no estudo da Dinâmica a ponto da unidade de
força ganhar seu nome, a mesma coisa aconteceu com o físico alemão Georg Simon Ohm. Ohm formulou
as duas leis que regem o funcionamento da resistência elétrica e, justamente por isso, a unidade de
resistência elétrica no Sistema Internacional ganhou o nome de ohm [Ω]. Essas duas leis são chamadas
de Leis de Ohm! Vamos estudá-las individualmente agora.

1ª LEI DE OHM – RESIST ÊNCIA ELÉT RICA CONST ANT E
É meio lógico pensarmos que a resistência elétrica depende das características do material de
que o resistor é feito, concorda? Até aí tudo bem. Mas, além disso, outro fator também influencia nessa
resistência: a temperatura à qual o material está submetido. Mas como funciona essa influência? Aqui
está a grande jogada desta primeira lei! Ohm identificou que, quando mantidos a uma temperatura
constante, a resistência elétrica de alguns materiais é constante! Ou seja, independe da voltagem
aplicada sobre o resistor! Esses materiais são chamados de ôhmicos e são muito presentes no nosso
cotidiano. A maioria dos metais se comportam assim.
Em função da resistência elétrica ser constante, resistores feitos desses materiais possuem
um comportamento específico muito interessante. A proporção entre a corrente que passa pelo resistor
e a diferença de potencial se mantém sempre a mesma, independente dos valores de (U) ou (i). Se liga
nos gráficos abaixo, eles comparam o comportamento da relação corrente-tensão para resistores
ôhmicos e não ôhmicos.

Na prática, para resistores ôhmicos, a resistência elétrica (R) é mensurada através de uma
relação matemática entre a corrente elétrica que atravessa o resistor (i) e a tensão entre os terminais
do resistor (U):

Em outras palavras, o que essas equações nos dizem é que quanto maior a resistência de um
material, menor é a corrente elétrica que o percorre!

2ª LEI DE OHM – RESIST ÊNCIA DE UM M AT ERI AL ÔHM ICO
Essa lei é apenas um complemento da primeira! Como já vimos anteriormente, a resistência de
um resistor ôhmico depende apenas das suas características e da sua temperatura. O que essa lei faz
é explicitar quais são essas características.
A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica depende de duas coisas: das propriedades
do material e da geometria do resistor. Essa relação com a geometria é muito utilizada no
dimensionamento dos fios elétricos que existem nos postes de luz. Ela pode ser expressa pela seguinte
relação:

Em que L é o comprimento do resistor, A é a área de sua seção transversal e (p) é a resistividade do
material, que depende da constituição e da temperatura deste.

Conhecimentos gerais! Em alguns metais, a resistência aumenta com o aumento da temperatura! Nos
semicondutores e nos gases ionizados ela diminui com o aumento da temperatura.

E aí, vamos praticar? Temos três exercícios para você fazer praticar seu conhecimento de
resistores!

Exercício 4: Complete:

A resistência mede a _________ de passar corrente elétrica por determinado
corpo. Conforme as cargas vão passando, parte da energia elétrica é transformada em
_________. Chamamos isso de __________.
A unidade de medida da Resistência elétrica é o _________.

a) dificuldade; energia mecânica; conversão de energia elétrica em
mecânica; Newton.
b) dificuldade; calor; efeito Doppler; Ohm.
c) dificuldade; calor; efeito Joule; Ohm.
d) dificuldade; calor; efeito fotoelétrico; Bar.
e) nem uma das alternativas anteriores; Bar.

Correta: C
Resolução em:
Módulo: RELO - RESISTÊNCIA ELÉTRICA E LEIS DE OHM
Lista: RELO02EX - Exercícios de Compreensão #01
Exercício 5: Imagine um circuito cuja tensão seja de 12V e a corrente 3A. Qual o valor
da resistência elétrica?

a) 1 ohm
b) 2 ohm
c) 3 ohm
d) 4 ohm
e) 5 ohm

Correta: D
Resolução em:
Módulo: RELO - RESISTÊNCIA ELÉTRICA E LEIS DE OHM
Lista: RELO02EX - Exercícios de Compreensão #03
Exercício 6: Analisando a equação que define a resistência, quais afirmações estão
corretas?

I - Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência.
II - Quanto maior o diâmetro de um fio, maior sua resistência.
III - O tipo de material que conduz os elétrons influencia diretamente na
resistência que é oferecida.

a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III

Correta: E
Resolução em:
Módulo: CIRB - CIRCUITOS ELÉTRICOS II - APLICAÇÃO DA SEGUNDA LEI DE OHM E VALORES
NOMINAIS
Lista: CIRB02EX - Exercícios de Compreensão #01

Exercício 7: Quais afirmações estão corretas?

I ) A resistência é uma característica de um aparelho.
II ) Se fornecemos uma diferença de potencial maior do que a nominal a um
aparelho, ele não funcionará, pois está condicionado aos números nominais.
III ) Observando a equação P=U²/R, sabemos que a potência e d.d.p nominal
são diretamente proporcionais, sendo que, para um determinado aparelho, a
resistência é uma constante.

a) Apenas III
b) Apenas I e III
c) Apenas II e I
d) Apenas II e III
e) Apenas II

Correta: B
Resolução em:
Módulo: CIRB - CIRCUITOS ELÉTRICOS II - APLICAÇÃO DA SEGUNDA LEI DE OHM E VALORES
NOMINAIS
Lista: CIRB04EX - Exercícios de Compreensão #01
Exercício 8: A resistência em um fio de cobre é duas vezes menor que a resistência em
outro fio. Os dois têm mesma área transversal, porém o fio de cobre tem 5 metros e o
outro tem 50 metros. Qual a resistividade do fio de vinte metros em relação à
resistividade do cobre?
a) ρ= ρCu/20
b) ρ= ρCu/5
c) ρ= ρCu/10
d) ρ= ρCu/2
e) ρ= ρCu/50

Correta: A
Resolução em:
Módulo: CIRR - CIRCUITOS RESIDENCIAIS - FUSÍVEL, DISJUNTOR E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Lista: CIRR02EX - Exercícios de Compreensão #02

Exercício 9: (ENEM) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia
elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um
chuveiro projetado para funcionar em 110V pode ser adaptado para funcionar em
220V, de modo a manter inalterada sua potência.
Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro
por outra, de mesmo material e com o(a)

a) dobro do comprimento do fio.
b) metade do comprimento do fio.
c) metade da área de seção reta do fio.
d) o quádruplo da área de seção reta do fio.
e) quarta parte da área de seção reta do fio

Correta: E
Resolução em:
Módulo:
HELD - EXERCÍCIOS NÍVEL HARD DE ELETRODINÂMICA
Lista: HELDEX - Exercícios de Fixação #01

ASSOCIAÇÃO DE RESIST ORES

Essa parte é muito importante! Praticamente todos os circuitos que vamos estudar possuem
resistores. O grande problema é que eles podem estar combinados de diversas formas nos circuitos e
cada uma dessas formas possui um modo específico de resolução. Mas não se preocupe! É exatamente
essas associações de resistores que vamos estudar agora! Quando terminarmos, você terá total
capacidade de resolver todos os exercícios!

ASSOCI AÇ ÃO EM SÉRIE
Se liga nesse circuito aqui embaixo, ele mostra exatamente o que é uma associação de
resistores em série:

Existem algumas particularidades deste tipo de associação que você precisa saber! Vamos lá!
A resistência total no circuito, chamada resistência equivalente, será exatamente igual à soma da
resistência de todos resistores existentes no circuito.

Como existe apenas um caminho para a eletricidade percorrer entre os resistores, a corrente
elétrica não se divide! Em outras palavras, a intensidade da corrente que passa entre todos os
resistores é a mesma! Escrevemos isso matematicamente desta forma:

Outra coisa fundamental sobre este tipo de associação é que a ddp vai caindo após cada
resistor! Ou seja, a ddp fornecida pelo gerador será igual à soma das ddp de todos os resistores.

Como veremos adiante, a potência dissipada por um resistor é dada pela seguinte equação,

então:

Facilmente conseguimos perceber que o resistor de maior resistência também é o que dissipa
maior potência!

Dica salvadora! Evita-se instalar elementos em série, pois, se a corrente for interrompida, todos
deixarão de funcionar. Quanto maior o número de resistores, MAIOR será a resistência equivalente e
menor será a corrente que passa no circuito!

ASSOCI AÇ ÃO EM P AR ALE LO
Este tipo de associação é muito fácil de identificar, pois é bem diferente da outra. Se liga!

Aqui acontece algo bem diferente! A resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos
das resistências de todos resistores existentes no circuito. Complicado, não é? Não se preocupe, essa
expressão matemática diz exatamente a mesma coisa de um modo mais fácil!

Neste tipo de circuito existe mais de um caminho para a eletricidade percorrer! Sendo assim,
a corrente elétrica se divide entre os resistores! Em outras palavras, a intensidade da corrente
fornecida pelo gerador será igual à soma das correntes que atravessam todos os resistores.

Como você já pode estar imaginando, nestes circuitos todos os resistores em paralelo estão
submetidos a uma mesma ddp!

Você deve estar imaginando que, como a fórmula da potência dissipada é a mesma, novamente
o resistor de maior potência dissipará maior energia, certo? Não! Aqui acontece algo diferente! Apesar
da resistência ser maior, a corrente que passa por ele é a menor!

Como você pode notar pela fórmula, a potência dissipada está relacionada com o quadrado da
corrente. Justamente por essa relação é que, quando conectados em paralelo, o resistor com menor
resistência dissipa maior potência!

Muito importante! A resistência equivalente é menor do que a menor resistência da associação.
Quanto maior o número de resistores em paralelo, MENOR será a resistência equivalente e maior será
a corrente que passa no circuito.

E aí, tudo tranquilo com os dois tipos de associação de resistores? Temos dois exercícios para
você fazer o teste:

Exercício 10: Imagine um circuito com dois resistores associados em série. A
resistência total é de 10 ohms. Sabendo que a resistência de um deles é de 7 ohms,
qual a resistência do outro?

a) 1 ohm
b) 2 ohms
c) 3 ohms
d) 4 ohms
e) 5 ohms

Correta: C
Resolução em:
Módulo: ASRE - ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Lista: ASRE04EX - Exercícios Compreensão #01
Exercício 11: Em um circuito com 2 resistores associados em paralelo, qual é a
resistência total, sabendo que um resistor tem 2 ohm e o outro 4 ohm?

a) 1/3 ohms
b) 2/3 ohms
c) 1 ohm

d) 4/3 ohms
e) 5/3 ohms

Correta: C
Resolução em:
Módulo: ASRE - ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Lista: ASRE04EX - Exercícios Compreensão #02

CAPACITORES
Com certeza o flash da câmera já lhe salvou quando você precisou tirar uma foto no escuro, não
é? Mas alguma vez você pensou em como essa salvadora invenção funciona? Não, né? Pois então, para
entendermos o funcionamento do flash, devemos primeiro entender o que são capacitores! Faremos
exatamente isso agora!
Os capacitores surgiram da necessidade do armazenamento de energia elétrica para usos
futuros dentro de circuitos. Eles são compostos basicamente por placas metálicas muito próximas
umas das outras e separadas por um material isolante chamado de dielétrico. Como essas placas estão
conectadas no circuito, nelas ocorre um acúmulo de cargas elétricas. As placas não estão em contato
entre si, então podemos ter a certeza de que os elétrons não passam de uma placa para outra. Assim,
ocorre o acúmulo de elétrons na placa que está em contato com a corrente elétrica.

Entre as placas metálicas acontece uma eletrização por indução – lembra o que é isso? Cargas
positivas são acumuladas na placa contrária onde há o acúmulo de elétrons. Agora, como há cargas de
sinais opostos em cada uma das placas, um campo elétrico surge dentro do material que existe entre
elas; e é justamente através desse campo elétrico que o capacitor armazena energia.

CAPACITÂNCIA
Chamamos de capacitância (C) a relação que existe entre a quantidade de carga armazenada
pelo capacitor (Q) e a diferença de potencial (V) a que suas placas estão submetidas. Expressamos
essa relação matematicamente da seguinte forma:

Também existe outra maneira de encontrarmos a capacitância de um capacitor. Assim como a
resistência nos resistores, a capacitância (C) depende das características geométricas do capacitor –
mais especificamente da área das placas metálicas (A) e da espessura (d) do material dielétrico
contido entre elas.

Os outros dois termos que aparecem nesta expressão são constantes que dependem do meio
em que o capacitor está inserido. Mas isso não será muito importante! O principal que você precisa
lembrar é da relação que existe entre a capacitância e as propriedades geométricas do capacitor.
No S.I., a unidade de capacitância é o farad (F). Entretanto, por um farad ser um valor muito
grande, na prática sempre utilizaremos prefixos antes dessa medida, como, por exemplo, microfarads
(μF), nanofarads (nF) ou picofarads (pF).

CARGA E DESCARGA DE CAPACITORES

Uma informação muito importante que devemos conhecer é como acontece a acúmulo e a
descarga das cargas elétricas nos capacitores. Antes de fecharmos a chave do circuito, é lógico que as
cargas armazenadas no capacitor são zero, certo? Exatamente isso! Mas o que acontece depois que a
chave do circuito foi fechada? Instantaneamente começa a surgir um acúmulo de cargas muito rápido.
Entretanto, conforme o tempo passa e as cargas se concentram na placa do capacitor, a velocidade de
acúmulo delas vai diminuindo até simplesmente o número de cargas se manter praticamente
constante. Esse processo é mostrado pelo seguinte gráfico:

Mas agora você pode estar se perguntando: e com a tensão, o que acontece? Exatamente a
mesma coisa que acontece com as cargas! Assim que a chave do circuito é fechada, ocorre um aumento
brusco na tensão entre as placas do capacitor e, com o tempo, ela vai se estabilizando. Perceba que os
gráficos do aumento de tensão e do aumento de carga são praticamente iguais!

E a descarga de um capacitor, como acontece? Assim que as cargas são liberadas, elas saem
do capacitor e vão para o circuito de uma forma muito rápida! Se liga no gráfico abaixo, ele representa
exatamente como ocorre esse processo de descarga.

E finalmente podemos entender porque os capacitores são utilizados nos flashes das câmeras.
Na hora de gerar o “clarão” para iluminar as fotos é necessário que todas as cargas sejam liberadas
quase de maneira instantânea.

Muito importante! Não há mais fluxo de carga quando o capacitor está totalmente carregado ou
descarregado, de forma que não há corrente saindo ou entrando do capacitor; ele funciona como se o
circuito estivesse aberto.

ENERGIA ARMAZENADA NOS CAPACITORES

Que os capacitores são dispositivos que armazenam energia nós já sabemos. Mas, afinal, como
podemos saber quanta energia está armazenada em um capacitor? Podemos encontrar esse valor
através da quantidade de cargas armazenadas e da voltagem à que as placas do capacitor estão
submetidas. Lembra da equação da capacitância que vimos anteriormente?

Como a capacitância de um capacitor é constante, podemos utilizar essa equação para
encontrar a relação entre a carga e a tensão no capacitor.

Essa equação nos diz que a tensão entre as placas de um capacitor é diretamente proporcional
à quantidade de carga que ele armazena. Podemos representar isso de maneira gráfica da seguinte
forma:

E aqui entra a grande jogada! A energia armazenada no capacitor será numericamente igual à
área que está entre o gráfico e o eixo horizontal, exatamente como representado abaixo:

Calculando a área desse triangulo em verde, sempre vamos encontrar a seguinte expressão:

Mas não é só isso; também podemos substituir a carga (Q) ou a tensão (V) utilizando aquela
equação da capacitância para encontrar dois outros formatos para a expressão da energia em um
capacitor:

ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES

Assim como nos resistores, também podemos combinar a posição dos capacitores para
obtermos circuitos com características específicas. Por exemplo: iremos aumentar a capacitância do
circuito associando capacitores em paralelo; diminuiremos a tensão nos terminais de todos os
capacitores do circuito associando capacitores em série, aumentando, assim, a durabilidade deles.
Vamos estudar exatamente os detalhes dessas duas combinações agora.

ASSOCI AÇ ÃO EM SÉRIE
Podemos distinguir que capacitores estão conectados em série quando eles estão colocados
lado a lado no circuito, como mostrado abaixo:

Quando os capacitores são ligados desta maneira, a carga da associação é igual para todos.
Sabendo disso e conhecendo a capacitância de cada um, podemos utilizar aquela equação que vimos
lá no início do capítulo para encontrar a tensão entre as placas de cada capacitor.

A capacitância que o circuito passará a ter será igual ao inverso da soma dos inversos das
capacitâncias de todos capacitores existentes no circuito. Exatamente o mesmo cálculo para encontrar
a resistência equivalente dos circuitos com resistores em paralelo, lembra?

ASSOCI AÇ ÃO EM P AR ALE LO
Quando os capacitores são ligados em paralelo, a ddp da associação é a mesma para todos os
capacitores.

Podemos utilizar novamente aquela equação, a diferença agora é que conhecemos a
capacitância e a tensão entre as placas de cada capacitor e queremos encontrar qual é o valor da carga
em cada um deles.

A capacitância que o circuito passará a ter será igual a soma das capacitâncias de todos
capacitores existentes no circuito. Exatamente a mesma coisa que acontecia com a resistência
equivalente de um circuito com resistores em paralelo!

Temos mais dois exercícios para você praticar o que aprendeu sobre capacitores:

Exercício 12: Leia as afirmações sobre o uso de capacitores em fontes de corrente
alternada:
I – a corrente flui através do capacitor, adiantada em relação à tensão;
II – a corrente flui através do capacitor, atrasada em relação à tensão;
III – O capacitor impede completamente a passagem de corrente, pois sua
reatância capacitiva é sempre muito elevada.

Quais alternativas apresentam afirmações corretas?

a) I, II e III
b) I
c) II
d) III
e) I e III

Correta: B
Resolução em:
Módulo: CAPC - CAPACITORES
Lista: CAPC04EX - Exercícios de Compreensão - Capacitores I#03
Exercício 13: Quando falamos de capacitores, uma função dentro dos circuitos é
lembrada e o caso do flash de uma máquina fotográfica é citado como exemplo de
como utilizar essa função. De qual função estamos tratando?

a) Sumidouro de cargas elétricas
b) Armazenamento de cargas
c) Transformação de tensão

d) Funcionamento como chave em um circuito elétrico
e) Determinação de sentido de corrente em um circuito elétrico

Correta: B
Resolução em:
Módulo: CAPC - CAPACITORES
Lista: CAPC02EX - Exercícios de Compreensão - Capacitores I #01
COMPONENTES DE CIRCU ITOS RESIDENCIAIS

AMPERÍMETRO

Amperímetro é um aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica que passa
por um resistor. Mas como essa medição será precisa? A corrente não irá se alterar ao colocarmos outro
elemento no circuito? Não! Essa é a grande jogada do amperímetro, ele possui uma resistência interna
muito, muito pequena, evitando que haja interferência sobre a corrente do circuito. Outro fato muito
importante, que você precisa lembrar, é que ele sempre deve ser instalado em série com o trecho do
circuito cuja corrente se deseja medir.

VOLTÍMETRO
Se amperímetro era para medir corrente, voltímetro obviamente é para medir voltagem, todos
concordam? É isso aí, ele é um aparelho utilizado para medir a voltagem entre dois pontos do circuito.
O caso mais comum de utilização de voltímetro é para descobrir a queda de tensão que ocorreu entre
os terminais de um resistor! Novamente: “mas como esse elemento não irá alterar o circuito?”. Simples:
ao contrário do amperímetro, o voltímetro possui uma resistência interna muito, muito elevada,
evitando que passe corrente por ele! Ainda em oposição ao amperímetro, o voltímetro deve ser instalado
sempre em paralelo ao trecho do circuito cuja voltagem se deseja medir.

FUSÍVEL

Muito provavelmente você já escutou seus pais falando para você desligar o computador e
outros equipamento elétricos durante um dia de tempestade, não é? Mas por que eles dizem isso? Para
evitar que esses aparelhos queimem, concorda? Mas espera aí, será que com toda a tecnologia que
existe ainda não encontramos um meio de evitar que as coisas queimem? Claro que sim! O fusível é
justamente um desses meios!
Os fusíveis conectados em série no início dos circuitos são projetados para impedir que uma
corrente elétrica maior que a suportada passe por eles e queime os equipamentos elétricos. Essa
proteção é feita utilizando o Efeito Joule. Você já vai entender exatamente como isso funciona!
Um fusível é basicamente um fio feito de uma liga metálica com baixo ponto de fusão,
normalmente o chumbo. Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite do fusível, essa
liga se esquenta e se funde, impedindo a passagem de corrente elétrica. Simples, não é?
Se o fusível se funde e se rompe, é meio lógico que não teremos como reaproveitá-lo, certo?
Exatamente isso! Os fusíveis precisam ser substituídos cada vez que acontece uma sobrecarga!

DISJUNTOR

O disjuntor é um equipamento de segurança que possui basicamente a mesma função do
fusível: impedir que uma corrente elétrica muito elevada entre no circuito. Entretanto, o disjuntor
possui uma grande vantagem que o torna muito mais viável para utilização nas casas: ele não precisa
ser substituído cada vez que acontece uma sobrecarga elétrica. Vamos entender o funcionamento dele
agora!
O disjuntor é feito por um interruptor simples conectado a uma lâmina composta por dois
metais. Quando essa lâmina esquenta, ela se dilata e abre o circuito, impedindo que a corrente elétrica

passe. Vamos estudar em detalhes o funcionamento dessa lâmina bimetálica lá na nossa apostila de
Termometria; aqui você só precisa lembrar da finalidade geral dos disjuntores.

Agora é sua vez de praticar. Aproveite estes exercícios para testar o seu conhecimento sobre
fusíveis e disjuntores.

Exercício 14: O fusível e o disjuntor são dispositivos que atuam de forma a _________,
pois assim controlam um circuito impondo um limite. Em um circuito com uma
diferença de potencial de 100 voltz e um resistor de 10 Ω, qual o valor da corrente?
Podemos usar um fusível de 8 A?

a) cortar a corrente – 10 A - Sim
b) facilitar a passagem da corrente – 10 A - Sim
c) cortar a corrente - 5 A - Sim
d) Cortar a corrente - 10 A - Não
e) facilitar a passagem da corrente - 100 A - Não

Correta: D
Resolução em:
Módulo: CIRR - CIRCUITOS RESIDENCIAIS - FUSÍVEL, DISJUNTOR E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Lista: CIRR04EX - Exercícios de Compreensão #01

ENERGIA ELÉTRICA FOR NECIDA E CONSUMIDA E POTÊNCIA
Já pensou de onde vem a energia que acende as lâmpadas? Alguma coisa deve fornecer energia
ao circuito ao qual elas estão ligadas, certo? Isso mesmo! E sabe quem é responsável por isso? O
gerador! Funciona assim: o gerador fornece energia à corrente elétrica; essa energia fornecida é dada
pela diferença de potencial produzida pelo gerador. Em termos práticos, se a ddp da bateria é 12V, isso
significa que cada coulomb de carga que passa ali recebe 12 joules de energia!
Da mesma maneira que o gerador fornece energia ao sistema, a lâmpada – ou qualquer outro
dispositivo que dissipa energia – reduz a energia das cargas conforme a corrente passa por eles. A
energia dissipada por unidade de carga no resistor é a queda de potencial que acontece através dele.
A potência do elemento representa a energia gasta ou fornecida pelo aparelho a cada unidade
de tempo e é calculada pela seguinte equação:

Em que (U) é a ddp e (i) a corrente no dispositivo. A unidade de potência no Sistema
Internacional é o Watt [W]. Também é importante lembrar que um watt equivale a um joule por segundo
[W = J/s]. Portanto, para calcular a energia, podemos usar a seguinte equação:

Conhecimentos gerais! Veremos a seguir que a unidade joule não é utilizada no cálculo da nossa conta
de luz, mas uma unidade bem estranha chamada de Quilowatt-hora. Assim, é importante que você
conheça a conversão entre essas duas unidades. 1 kWh equivale a 3,6x106 J!
ELETRODINÂMICA NA PR ÁTICA: NOSSA CONTA DE LUZ
Uma das aplicações práticas de tudo que estudamos nesta apostila é o cálculo do valor da
nossa conta de luz. Finalmente vamos entender como é feito o cálculo daquele valor que recebemos no
final do mês.
A primeira coisa que precisamos observar é que as companhias elétricas utilizam uma medida
meio estranha para os cálculos, o Quilowatt-hora. Essa unidade de energia surge basicamente da
multiplicação da potência de um aparelho [Watt] pelo tempo que esse aparelho ficou em uso [horas].
Depois que soubermos a potência e o tempo que cada aparelho foi utilizado, basta utilizarmos uma
conhecida equação para encontrar a quantidade de energia consumida:

Para chegarmos no valor final da conta de luz, precisamos descobrir qual o valor que a nossa
companhia elétrica cobra para cada kWh consumido. Esse valor está especificado na conta de luz e
depende de várias coisas, como a época do ano e a região do país. Por exemplo: vamos supor que a
companhia elétrica da sua cidade cobre R$ 0,48 por kWh e que você tenha consumido 220 kWh durante
o mês de junho. A conta de energia referente a esse mês será a seguinte:

Vale observar! Se fosse só isso, seria ótimo! Na nossa conta de luz ainda são cobrados vários
impostos e uma pequena parte dos gastos com a iluminação pública de nossa cidade, aumentando
muito o preço final. Qualquer dúvida que surgir sobre isso, vale a pena dar uma olhada no site da
Aneel, responsável pelo controle das empresas de energia no Brasil! Lá, você irá obter todas
informações necessárias para o cálculo final do seu consumo de energia elétrica.

Agora é sua vez de fazer os cálculos. Temos alguns exercícios para você praticar o que nós
estudamos:

Exercício 15: Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com
potência de 1500 W ficou ligado por mais tempo, chegando à marca mensal de
consumo igual a 7500 W.h. Determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado
por dia.

a) 2 h
b) 4 h
c) 5 h
d) 6 h
e) 7,5 h

Correta: C
Resolução em:
Módulo: CIRA - CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ELEMENTOS, POTÊNCIA E ENERGIA)
Lista: CIRA04EX - Exercícios de Compreensão #02
Exercício 16: Uma secadora de roupas de 2000W de potência está ligada em uma rede
de 110V. Sabemos que cada kWh custa R$ 0,50 e que demora 2,5 h para que a
secadora acabe seu serviço e desligue.

Quanto, em reais, a secadora consome?

a) R$ 1,0
b) R$ 1,5
c) R$ 2,0

d) R$ 2,5
e) R$ 3,0

Correta: D
Resolução em:
Módulo: CIRA - CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ELEMENTOS, POTÊNCIA E ENERGIA)
Lista: CIRA06EX - Exercícios de Compreensão #02
Exercício 17: Um chuveiro elétrico de 220V dissipa uma potência de 2,2 kW. Qual será
o custo de um banho de 10 min de duração se a tarifa é de R$ 0,50 por kWh?

a) R$ 0,10
b) R$ 0,18
c) R$ 0,20
d) R$ 0,23
e) R$ 0,30
Correta: B
Resolução em:
Módulo: EELD - EXERCÍCIOS DE ELETRODINÂMICA
Lista: EELDEX - Exercícios de Fixação #02

CONCLUSÃO
E aí, galera! Espero que vocês tenham curtido estudar a Eletrodinâmica! Agora que terminamos
esta apostila, vocês já estão prontos para resolver e analisar circuitos! Irado, né? Com um pouco de
simplificação e lembrando que as lâmpadas são resistores, já podemos entender como funcionam os
circuitos que iluminam nossas casas!
Na próxima apostila estudaremos a relação entre a eletricidade e o magnetismo, o
Eletromagnetismo! Não esqueça de praticar o que foi aprendido aqui, pois isso é fundamental para o
seu aprendizado!

