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1. HISTÓRICO DA ELETRICIDADE 
 

Demócrito (460 - 370 AC ) antigo filósofo grego, criou a Teoria de que todos os 
corpos existentes eram formados pela junção de inúmeras minúsculas partículas 
invisíveis ao olho humano, chamado átomos. 
A maneira com que os átomos se juntam entre si dá a forma aos infinitos corpos 
existentes no universo. 
Assim, dois objetos de mesma massa (isto é com a mesma quantidade de átomo) 
podem ser  completamente diferentes por causa da maneira com que os seus átomos 
estão agrupados. 

Segundo a Teoria de Demócrito, o átomo era a menor parte da matéria, isto é 
qualquer corpo poderia ser dividido até o ponto em que só sobrassem seus átomos 
isoladamente. 

Hoje sabemos que o átomo se divide em prótons, nêutrons, e elétrons. 
A quantidade de elétrons, prótons, nêutrons que cada átomo possui gera um elemento 
diferente, como o hidrogênio, oxigênio, carbono como mostra a Tabela Periódica dos 
Elementos. 

Na natureza, os elementos buscam o equilíbrio. A maioria dos elementos não está 
em equilíbrio ou estão com falta de elétrons ou estão com excesso de elétrons.  Os 
átomos se aproximam para formar moléculas ( conjunto de átomos) por causa da falta 
ou do excesso de elétrons que possuem,como por exemplo a molécula de H2O. 

 
2. A ENERGIA ELÉTRICA 

 
A energia elétrica produzida pelas usinas é obtida a partir de alguma outra forma de 
energia que esteja disponível, para converter em energia elétrica. 
 
A) Energia Hidroelétrica. 

Na energia hidroelétrica a água é represada de modo a definir um desnível, e 
depois canalizada para turbinas que convertem a energia disponível em eletricidade. 
Essa eletricidade pode então ser enviada aos centros consumidores por meio de fios 
condutores. No Brasil este é o maior meio de geração de energia elétrica. 
 
B) Energia Termoelétrica. 

Uma alternativa complementar de energia é a energia termoelétrica.  Essas 
usinas podem ser alimentadas por qualquer tipo de combustível que exista em 
abundância no local onde se vai instalar a usina como por exemplo gás, óleo diesel, 
carvão,  ou mesmo lenha. 

O principio de funcionamento é o acionamento  de combustível  numa fornalha 
para produzir calor, que  ferve a água de um reservatório.  O vapor sob pressão que é 
produzido serve para acionar uma ou mais turbinas ligadas a geradores de eletricidade. 
Este tipo de energia alternativa tem um certo impacto no meio ambiente dada a poluição 
causada pelos gases resultantes da queima do combustível usado. 
 
C) Energia Nuclear. 

Existem elementos químicos que se desintegram naturalmente, quando então 
seus átomos se dividem liberando uma enorme quantidade de energia. O que acontece 
neste caso é a transformação direta de massa em energia. Uma simples barrinha de 
urânio ao se desintegrar pode fornecer tanta energia quantos milhares de toneladas de 
petróleo. Entretanto, podemos fazer a desintegração controlada de uma forma mais 
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lenta, liberando energia em uma quantidade que possamos manusear. Isto é feito nas 
usinas nucleares que então, nada mais fazem do que produzir uma explosão nuclear 
controlada. No tipo comum de usina as barras de material radioativo são colocadas num 
tanque de água e posicionadas num tanque de tal forma que passam a liberar a energia 
de uma forma mais acelerada que a normal, mas sem explodir, mas o suficiente para 
aquecer esta água sob pressão a uma temperatura muita alta. 
Esta água é levada em tubos até um segundo tanque onde aquecem outra porção de 
água, mas que não teve contato com a substância radioativa. Esta segunda porção de 
água aquece-se a ponto de ferver e o vapor é usado para movimentar turbinas 
geradoras de eletricidade, sendo então liberado na atmosfera. A figura 1 mostra 3 
formas de geração de energia. 
 

 
Figura 1- Formas de geração de energia 

 
 

 
 
Estas são as formas de energias mais utilizadas no Brasil, outras formas de energias 

estão em estudos ou até mesmo são utilizadas em outros países como:  
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1) Energia Eólica.  É a energia produzida pelos ventos. 
 

2) Energia dos Mares. A subida e descida do nível da água pelo efeito das marés 
consistem numa fonte de energia que pode ser aproveitada para gerar eletricidade. 

 
3) Energia Solar.   Os painéis são usados para converter energia solar em energia 

elétrica, a qual serve para alimentar, alguns eletrodomésticos e lâmpadas esta forma 
de energia só será viável, quando tivermos um meio eficiente e barato de se 
converter a energia solar em energia elétrica.  
 

4)  Células a combustível.  Neste tipo de gerador de energia elétrica, um combustível, 
normalmente um gás como o hidrogênio, é levado a uma câmara onde se combina 
em eletrodos especiais com o oxigênio, produzindo água. Nesta reação química é 
liberada energia que aparece sob forma de tensão nos eletrodos. O rendimento neste 
processo é alto, podendo ser obtidas grandes potências em volumes relativamente 
pequenos e não poluente.  Esta energia pode substituir a atual energia elétrica e sem 
fios(em teste nos USA).  Veículos usando células a combustível já se encontra 
circulando diversos países do mundo. 

 

                                          FLUXO DO PROCESSO DA MATÉRIA 
 
 

 

 
        
Ex. madeira, vidro, água                                Ex. H2O              Ex. H, C 

 
 

Matéria 

 
Matéria é tudo que existe no universo. A madeira, o vidro, a água são exemplos de 
matéria. No entanto podemos perceber diferenças nessas matérias: A água não tem 
forma própria. 
Essas diferenças ocorrem porque cada tipo particular de matéria é uma substância com 
características próprias. A figura 2 mostra o fluxo do processo da matéria. 

 
Figura 2 - Fluxo do processo da matéria 
 

Substância 
    É a propriedade particular de cada tipo de matéria. Ex: vidro e madeira. 

 

Matéria Substância Molécula Átomo 
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Moléculas  
 
A molécula é a menor partícula de uma substância que ainda conserva as suas 

propriedades. Ex H2O. São partes tão pequenas, que não podem ser vistas mesmo com 
o auxílio aos microscópios. Por exemplo, uma molécula de água é a menor quantidade 
de água que pode existir. As moléculas são constituídas de átomos.   

O que caracteriza uma molécula é o tipo de átomo, a quantidade deles e o modo 
como são combinados para constituí-la. Atualmente são conhecidos 103 tipos diferentes 
de átomos. Cada tipo recebeu um nome e tem características próprias. 

 

Átomos, Prótons, Nêutrons e Elétrons. 
 

  O átomo é uma pequena partícula que consiste de um núcleo central, formado por 
dois tipos de partículas simples e indivisíveis, os prótons e os nêutrons. Os prótons têm 
carga elétrica positiva e os nêutrons não têm carga.  Os elétrons que giram em torno do 
núcleo com carga negativa (modelo de Rutherford e Bohr entre 1885 e 1962). Um átomo 
é eletricamente neutro.quando suas cargas posivas são anuladas pelas egativas. 

Em volta do núcleo gira um número variável de partículas de carga elétrica negativa, 
os elétrons – que realizam milhões de rotações por segundo. O núcleo positivo – prótons 
– atrai os elementos negativos, impedindo que eles saiam de sua órbita. A figura 3 
mostra o átomo de Bohr. 
 

  

A figura 3 mostra o átomo de Bohr. 
 

 
2.1. EQUILÍBRIO DE CARGAS ELÉTRICAS  

 
Em condições normais, o número de elétrons em torno de um núcleo é sempre 

igual ao número de prótons desse núcleo , havendo, portanto, equilíbrio de cargas 
elétricas. 
Os prótons e nêutrons têm massa aproximadamente igual.  Já a massa do elétron é de 
1.837 vezes menor que a de um próton. A massa de um elétron é de 9,1x10-28.grama. A 
figura 4 ilustra a lei das cargas. 
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Figura 4 – Lei das cargas 

 

Nota: 
Cargas de sinais iguais se repelem.   +   +         - - 
Cargas de sinais diferentes se atraem.     +   - 

 
 
2.2. ELETRIZAÇÃO OU IONIZAÇÃO 

 
Eletrização ou ionização é quando o átomo recebe ou doa elétrons para se equilibrar. 

É possível, porém, retirar ou acrescentar elétrons aos átomos de um corpo. Quando 
isso acontece, passa a existir uma diferença de cargas elétricas no átomo. Dizemos, 
então, que o átomo está eletrizado ou ionizado. 

Quando um átomo perde ou recebe elétrons, transforma-se num Íon. Se ficar com 
falta de elétrons, será um Íon positivo. Se ficar com excesso de elétrons, será um Íon 
negativo. Para esclarecimento, vejamos os seguintes exemplos: 

Um átomo de ferro tem 23 prótons e 23 elétrons. Se ele perder 3 elétrons, ficará com 
23 prótons (carga positiva) e 20 elétrons (carga negativa) e será um Íon positivo.  Se o 
átomo de ferro receber 3 elétrons, ficará com 23 prótons (carga positiva) e 26 elétrons 
(carga negativa) e será Íon negativo . 

Há vários Processos para desequilibrar as cargas elétricas dos átomos de um corpo, 
criando uma diferença de potencial cuja tensão elétrica será tanto maior quanto maior for 
a diferença das cargas.  

 
 

Processos de Eletrização 

 

A- Existem três tipos de Eletrização de corpos: 

1. por atrito; 

2. por contato; 

3. por inducão. 
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1- Eletrização por Atrito 

Ao atritarmos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, haverá a 

transferência de elétrons de um para o outro, de modo que um estará cedendo elétrons, 

ficando eletrizado positivamente, ao passo que o outro estará recebendo elétrons 

ficando eletrizado negativamente conforme figura 5. 

 

Figura 5 - Eletrização de corpos 

 

 

A eletrização por atrito é mais intensa entre corpos isolantes do que entre condutores, 

pois nos isolantes as cargas elétricas em excesso permanecem na região atritada, ao 

passo que nos condutores, além de se espalharem por todo ele, há uma perda de carga 

para o ambiente.  

Vejamos uma experiência fácil de ser feita. Materiais, inicialmente, eletricamente 

neutros: 

 tubo de vidro (tubo de ensaio, por exemplo)  

 pedaço de lã 

Procedimento: Esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã no tubo de vidro, tomando o 

cuidado de fazê-lo sempre na mesma região. 

Em seguida, separamos os dois e notamos que há entre eles uma força de atração, 

figura 6: 
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Figura 6 – eletrização por atrito 

Isso se deve ao fato de a lã ter retirado elétrons do tubo de vidro, tornando-o eletrizado 

positivamente, enquanto ela eletrizou-se negativamente. Desta forma sempre que 

atritamos dois corpos de substâncias diferentes surgem, na região atritada, cargas 

elétricas de sinais opostos. Tal fato é mais facilmente observável entre materiais 

isolantes. 

 

2- Eletrização por Contato 

Algumas vezes tomamos choque ao tocarmos a maçaneta da porta de um 

automóvel, ou um móvel de aço no qual não há nenhum tipo de instalação elétrica que 

pudesse justificá-lo. Esse fenômeno está relacionado com o processo de eletrização por 

contato. Consideremos uma esfera de metal eletrizada negativamente (esfera A) e uma 

outra esfera de metal eletricamente neutra (esfera B), como na figura 7. 

  

 

Figura 7 - Eletrização por contato – esferas eletrizadas  

Como o condutor A está eletrizado negativamente, todos os seus pontos estão com o 

mesmo potencial elétrico negativo ao passo que o condutor B tem potencial elétrico nulo, 

pois está eletricamente neutro. 

Ao estabelecermos o contato entre ambos através de um fio condutor, haverá passagem 

de cargas elétricas (elétrons livres) num único sentido (corrente elétrica) pelo fio, pois 

uma de suas pontas estará com o potencial elétrico negativo de A e a outra com o 

potencial nulo, ou seja, haverá uma diferença de potencial elétrico (ddp) nos terminais 

do fio, figura 8. 

Os elétrons irão, espontaneamente, do menor potencial elétrico (negativo) para o maior 

potencial elétrico (nulo), ou seja, do condutor A para o condutor B. 



11 

 

 

Figura 8 – ddp entre cargas A e B 

  A cada elétron que A perde, seu potencial elétrico aumenta. O condutor B, por 

sua vez, a cada elétron que ganha, tem seu potencial elétrico diminuído. Essa troca de 

elétrons continuará acontecendo enquanto houver diferença de potencial elétrico nos 

terminais do fio, isto é, enquanto os potenciais elétricos de A e B forem diferentes. 

Quando os potenciais elétricos se igualarem, dizemos que se atingiu o equilíbrio 

eletrostático e o condutor B, que antes estava neutro, agora está eletrizado, cessando a 

troca de elétrons. Como os potenciais elétricos finais são iguais, os dois condutores 

terão cargas elétricas de mesmo sinal e se forem esféricos, essas cargas serão 

diretamente proporcionais aos respectivos raios conforme figura 9 . 

    

  

   

Figura 9 – Relação entre cargas e respectivos raios 

 Caso os condutores tenham mesmas dimensões, suas cargas elétricas finais serão 

iguais. 

 

 Nota: Como só há troca de cargas elétricas entre os dois condutores, temos um sistema 

eletricamente isolado e dessa forma podemos aplicar o princípio da conservação das 

cargas elétricas. 
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Repetindo o processo com o condutor A eletrizado positivamente e B neutro. Os elétrons 

livres irão, espontaneamente, do menor potencial elétrico (potencial de B = nulo) para o 

maior potencial elétrico (potencial de A = positivo), figura 10.. 

 

Figura 10 – Eletrização do condutor A positivamente e B neutro 

Tudo se passa como se as cargas positivas tivessem migrado de A para B. Como 

o número de cargas positivas de A diminui, seu potencial elétrico também e como B 

passa a ter cargas positivas em excesso, seu potencial elétrico aumentará até que 

ambos se igualem. Atingido o equilíbrio eletrostático, as cargas finais de A e B terão 

mesmo sinal, pois seus potenciais elétricos serão iguais. 

  

 

 

3- Eletrizacao por Indução 

É possível um condutor A, eletricamente neutro, sofrer atração eletrostática devido à 

indução eletrostática. 
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 O condutor B da figura induz uma separação de cargas no condutor neutro A, ficando, 

dessa forma, as cargas de sinais contrários mais próximas entre si do que as cargas de 

mesmo sinal, ou seja, a distância d1 entre as cargas de sinais contrários é menor que a 

distância d2 entre as cargas de mesmo sinal. 

Pela Lei de Coulomb concluímos que a força de atração tem intensidade maior que a 

força de repulsão e o condutor A, mesmo estando eletricamente neutro, é atraído por B. 

A indução ocorre quando se tem um corpo que esta inicialmente eletrizado e é 

colocado próximo a um corpo neutro. Com isso, a configuração das cargas do corpo 

neutro se modifica de forma que as cargas de sinal contrário a do bastão tendem a se 

aproximar do mesmo. Porém, as de sinais contrários tendem a ficar mais afastadas 

possíveis. Ou seja, na indução ocorre a separação entre algumas cargas positivas e 

negativas do corpo neutro ou corpo induzido. 

Lei de Dufay 

No século XVIII, o francês Charles François Dufay detectou a existência de dois tipos de 

cargas elétricas, as quais denominou de “vítrea” e “resinosa”, pois notara que um bastão 

de vidro atritado com seda adquiria carga elétrica diferente da carga elétrica adquirida 

por um bastão de resina atritado com lã. Mais tarde, Benjamin Franklin foi o primeiro a 

utilizar as palavras carga “positiva” para a carga “vítrea” e carga “negativa” para carga 

resinosa. 

Dufay, nas suas experiências, concluiu que: 

 

  

Este fato ficou conhecido como “Lei de Dufay” 

 

2.3. FORÇA ELÉTRICA 
 

A atração e a repulsão são situações específicas da grandeza vetorial força, que 

nestes casos recebe o nome particular de força elétrica. Para a força elétrica também 

se aplicam as leis de Newton. Note que a força com que uma carga atrai ou repele a 

outra é a mesma força com que ela é atraída ou repelida. 

A direção desta força é da reta que une as cargas e o sentido é variável de 

acordo com o caso: se as cargas forem diferentes, o sentido será de aproximação para 

as cargas e se as cargas forem iguais, o sentido será de afastamento das cargas.  O 

módulo da força elétrica é determinado pela Lei de Coulomb que diz que entre duas 

Q1 
Q2 

d 
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cargas, existe uma força de atração ou repulsão, proporcional ao produto das cargas 

(Q1xQ2) e inversamente proporcional ao quadrado da distância (d) entre elas.  

 

 

 

 

Se a distância for medida em metros(m) e as cargas em coulombs(C), a força 

será dada em Newton (N), esta é a forma de se medir a força elétrica no S. I..  . 

A constante K é a permissividade do meio, e no caso do vácuo vale 9 x 109 

N.m2/C2 (S. I.). 

 

 
3. CORRENTE ELÉTRICA 

 
Corrente Elétrica é um fluxo de elétrons em movimento ordenado. Quando um 

átomo está ionizado, sua tendência é voltar ao estado de equilíbrio. Evidentemente, um 
corpo eletrizado tende a perder sua carga, libertando-se dos elétrons em excesso, ou 
procurando adquirir os elétrons que lhe faltam. Concluímos, então, que basta unir corpos 
com cargas elétricas diferentes para que se estabeleça um fluxo de elétrons, que 
chamamos CORRENTE ELÉTRICA. 

Para se ter uma idéia exata da grandeza (INTENSIDADE) de uma corrente 
elétrica, tornou-se necessário estabelecer uma unidade padrão. 

Falar em elétrons que passam por segundo num condutor é impraticável, pois os 
números envolvidos nos problemas seriam enormes. A fim de se eliminar esses 
inconvenientes, fez-se uso de uma unidade de carga elétrica, o COULOMB (C), que 
corresponde a 6,28 x 1018 elétrons. 

A intensidade de corrente elétrica é medida em AMPÈRE (A) e corresponde à 
quantidade de COULOMBS (C) que passa por segundo em um condutor.  
 

Uma intensidade de 1 Coulomb por segundo equivale a 1 ampère. 
O instrumento que mede a intensidade de corrente é o AMPERÍMETRO. 
 
 
4. TENSÃO ELÉTRICA 
 
Tensão Elétrica ou DDP(diferença de potencial)  é a força que desloca os elétrons. 
Vimos que sempre que se modifica a estrutura dos átomos de um corpo, este fica 
eletrizado. Se tivermos dois corpos com cargas elétricas diferentes, haverá entre eles 

2

21

d

QQ
KF
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uma diferença de potencial (d.d.p.) elétrico, da mesma forma que houve uma diferença 
de potencial hidráulico no caso das vasilhas. É importante, em todos os campos de 
aplicação da eletricidade, sabermos o valor da tensão da d.d.p. Para isso, existe uma 
unidade de medida,que é o Volt, e um instrumento para medi-la, que é o voltímetro. 
 
Eletrodinâmica, ciência que estuda as cargas elétricas em movimento. 
Ex.: Corrente elétrica em um condutor elétrico. 
 

OBS: 
Ampère (pronuncia-se Amper), em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère 
(1775 – 1836). 
Tensão elétrica é medida em Volts em homenagem ao físico italiano: Alessandro Volta 
(1745 – 1827), que construiu  a primeira pilha elétrica. 

 
5. TENSÃO ELÉTRICA COMPARANDO COM UM SISTEMA HIDRÁULICO 

 
É uma comparação do sistema hidráulico com o sistema elétrico. Sempre que há uma 
diferença de potencial (d.d.p.), existe uma tensão tendendo a restabelecer o equilíbrio. 
Podemos demonstrar isso facilmente, pôr meio de duas vasilhas com água, ligada por 
um tubo com registro. 

Na figura 5, a água das vasilhas está no mesmo nível, não havendo diferença de 
potencial entre as mesmas. Se abrirmos o registro, não haverá fluxo de água de uma 
para a outra. 
 

Figura 5 – Vasilhas A e B com água no mesmo nível     
        

Na figura 6, o nível da água na vasilha A é superior ao da vasilha B, existindo uma 
diferença de potencial entre os corpos. Se abrirmos o registro, haverá fluxo de água de 
A para B, até que a água fique no mesmo nível nas duas vasilhas, ou seja restabelecido 
o equilíbrio conforme a figura 6. 

Figura 6 - Vasilhas A e B com diferença de nível de água      
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Do exposto podemos verificar que a diferença de potencial hidráulico (da água) 
provocou uma tensão hidráulica.  

Concluímos que a água se deslocou porque houve uma diferença de pressão do 
tanque A em relação ao tanque B. 
 
 
6. SENTIDO DA CORENTE ELÉTRICA 

 
São os dois sentidos que a corrente elétrica pode apresentar ao circular em um circuito 
elétrico sendo eles: sentido convencional ou clássico e sentido eletrônico ou real (o 
sentido de movimento dos elétrons). A figura 7 ilustra os sentidos da corrente elétrica. 
 

 
Figura 7 – Sentidos da corrente elétrica 

 
 
Por uma questão de interpretação, admitiu que o sentido da corrente elétrica fosse do 
positivo (+) para o negativo (-). 

 
Para evitarmos dúvidas, sempre que considerarmos o sentido da corrente como sendo 
igual ao dos elétrons, diremos Sentido Eletrônico ou Real e, no caso oposto, Sentido 
Convencional Ou Clássico.  
 

 

 
Figura 8 - Circuitos elétricos indicando os sentidos da corrente elétrica 
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7. Exercícios de Fixação 

 
1.0 Definir o que vem a ser matéria. 
R   É tudo que existe no universo e ocupa lugar no espaço.   
 
2.0 Definir substância. 
R    É a característica  própria de cada tipo de matéria. 
 
3.0 Definir átomo . 
R  É uma partícula composta de prótons, nêutrons e elétrons. 
 
4.0 Como é distribuído os prótons, nêutrons e elétrons no átomo ? 
R  Os  prótons e nêutrons, se localizam na parte central do núcleo e os elétrons ficam 
girando em torno do núcleo. 
 
5.0 O que é equilíbrio de cargas elétricas ? 
R  É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. 
 
6.0 Definir átomo eletrizado ou ionizado. 
R  É  quando um átomo perde ou recebe elétrons para se equilibrar suas cargas 
elétricas. 
 
7.0 Quais são os nomes dos átomos ionizados ou eletrizados ? 
R   Átomo negativo ou ânion.   Átomo positivo ou cátion 
 
8.0 Qual a  unidade de medida de tensão elétrica e qual o equipamento p/ medi-la? 
R Volts, voltímetro. 
 
9.0 Qual a  unidade de medida de corrente elétrica qual o equipamento p/ medi-la? 
R  Ampère, amperímetro. 
 
10.0 Qual a unidade de medida de cargas elétricas e qual o seu valor? 
R  Coulomb  (C),  seu valor é  6,28 x 1018. 
 

11.0 Definir corrente elétrica. 
R   É um fluxo de elétrons em movimento ordenado. 
 

12.0 Definir tensão elétrica. 
R  É a força que desloca os elétrons. 
 

13.0 Quais os sentidos da corrente elétrica e sua definição? 
R  Sentido eletrônico:  a corrente sai pelo terminal negativo da fonte geradora. 
     Sentido convencional:   a corrente sai pelo terminal positivo da fonte geradora. 
 
 
8. CORRENTE CONTÍNUA 

 
Corrente contínua é aquela que circula no circuito em um único sentido e não varia 
durante o tempo (CC) corrente contínua, (DC) direct current ). 
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Ex. Pilhas, baterias. 
 
A corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons se deslocando de um local para outro, só 
existe quando há diferença de potencial entre dois pontos, isto é quando um ponto está 
com excesso de elétrons e o outro está com falta de elétrons.  A diferença de potencial 
ou a força que move os elétrons de um ponto ao outro é chamado de tensão elétrica. 
 
A tensão fornecida por meio de produtos químicos como por exemplo uma pilha é 

chamada de  tensão contínua . 
Esse nome vem do fato de que a pilha fornece sempre a mesma tensão, de maneira fixa 

( é claro que essa tensão vai abaixando à medida que a pilha vai ficando fraca ).  
O gráfico da figura 9 abaixo mostra o comportamento de uma pilha de 1,5 V ao 

longo do tempo. 
Qualquer circuito capaz de fornecer tensão elétrica é chamado fonte de tensão ou 

fonte de alimentação.   Uma pilha é, portanto uma fonte de tensão contínua. 
Vale lembrar que se a fonte de tensão é continua a corrente também é contínua. 
 

 
 
Figura 9 – tensão contínua 
 
A figura 10 mostra a sibologia de uma fonte de corrente contínua. 

 
 
 

Figura 10 – Simbologia de fonte de corrente contínua 

 
Obs: 
 Na cc, temos um pólo chamado positivo (+) e outro chamado negativo (-). 
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9. CORRENTE ALTERNADA. 
 
Chamamos de corrente alternada a aquela que no circuito, ora circula no sentido 
positivo, ora  circula  no sentido negativo durante o tempo ( (CA) corrente alternada, 
(AC) alternating current).   Ex. Tensão fornecida pela concessionária Light. 
 
Fontes de tensão alternada como a tomada elétrica encontramos em nossas casas elas 
possuem 02 pólos: uma chamada fase e outro chamado neutro. 
O pólo chamado neutro é o zero volt. Já o pólo fase é por onde a tensão elétrica vem. 
Ao contrário do que existe em uma pilha ou em fonte de tensão contínua qualquer, na 
tensão alternada não existe os pólos positivos e negativos. 
A fase é ao mesmo tempo, o pólo negativo e o pólo positivo, dependendo do momento.  

A figura 11 mostra um gráfico, curva senóide, com valores da corrente num eixo 
vertical e o tempo horizontal. 

 

 
 
Figura 11- Sinal senoidal 

 
A simbologia e a forma de onda de um sinal alternado são mostrados na figura 12.  

 
 

 
Figura 12 – simbologia de uma fonte de corrente alternada e um sinal e su valor eficaz   

 
Algumas características deste sinal podem observadas são definidas conforme 

abaixo: 
 
*Amplitude é o espaço compreendido entre dois pontos extremos de uma forma de 
onda. Trata-se de uma característica de todas formas de onda geralmente é fornecido 
em volts pico a pico. A amplitude total é de pico a pico. 
 
*Freqüência é o número de vezes que um sinal é  repetido por segundo, sua unidade é o 
Hertz ou ciclos/segundos. A freqüência é  medida pelo  frequencímetros. 
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A freqüência possui uma fórmula: 
F =  1/T                             F = freqüência   (Hertz)     T= Período (s)        
Período é o tempo medido por um ciclo do sinal, caso este seja repetitivo. Sua unidade é 
o segundo. 

 
Obs: 
Na CA, temos os pólos fase e o pólo neutro, circuito  monofásico com 1 fase e 1 neutro, 
circuito bifásico com 2 fases e neutro, e circuito trifásico com 3 fases e neutro. 
Observando a figura 12 no instante inicial, a corrente tem valor nulo, crescendo até um 
valor máximo, caindo novamente a zero; nesse instante, a corrente muda de sentido 
porém seus valores são os mesmos da primeira parte. O mesmo acontece com a 
tensão. 
Durante um ciclo, a corrente e a tensão tomam valores diferentes de instante a instante: 
esses são ditos valores momentâneos ou instantâneos, dentre os quais cumpre destacar 
o valor máximo (I máx.). 
Entretanto, na prática, não é o valor máximo o empregado, e sim o valor eficaz. Por 
exemplo, um motor absorve uma corrente de 5A, que é o valor eficaz. 

 Define-se como valor eficaz de uma corrente alternada o valor de uma corrente 
contínua que produz a mesma quantidade de calor na mesma resistência. 

 

Esse valor é expresso pôr:    Ief =   =  I max = 0,707. Imax 
                                                        

Por analogia, para a tensão, temos:  Vef =   =  Vmax = 0.707.Vmax 
                                                        
 

Tanto o voltímetro como amperímetro para corrente alternada medem valores eficazes.  
 
Vale lembrar que se a fonte de corrente for alternada a corrente será alternada, de 
mesmo modo se a fonte de corrente for  contínua a corrente será contínua.  
 
RMS – é a abreviatura de Root Mean Square, que podemos traduzir, Raiz Média 
Quadrática, que representa o valor de tensão AC (corrente alternada) eficaz que 
corresponde a uma tensão DC (corrente direta) de mesma potência dissipada em uma 
mesma carga. 
 
PMPO – Potência Máxima do Pico de Operação 
 

Comprimento da onda: 
É o comprimento de uma onda ou ciclo completo.  Ele depende da freqüência da 
variação periódica e da velocidade de transmissão. 
 

Fórmula é:         = velocidade               
                                Freqüência                           
 c = velocidade da luz, 3x 108 m/s uma constante.           F = rádio-freqüência em Hz.                                                         

 = comprimento de onda em metros 
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10. CIRCUITO ELÉTRICO 
 
1.0 Circuito Elétrico 

É o caminho  percorrido pela corrente elétrica. 
 
Dependendo do efeito desejado, o circuito elétrico pode fazer a eletricidade assumir as 
mais diversas formas como: luz(lâmpada), som(música), calor(chuveiro), 
movimento(motor). 
 
No circuito elétrico, é importante determinar a função de cada componente, para que se 
possa entender o seu funcionamento. 
 
A figura 13 mostra um circuito elétrico com os seus componentes identificados. Vejamos 
a função de cada um. 
 
 

  
Figura 13 – circuito elétrico e seus componentes 

 
 
2- Fonte Geradora ou Fonte de Alimentação 

É o componente onde a energia elétrica é gerada. Ex: Baterias, dínamos, etc. 
 
3 -Condutores 

São os componentes que conduzem a corrente elétrica da fonte geradora para os 
receptores. Ex: Fio de cobre. 

 
4-Receptores, consumidores, ou carga. 

São os componentes que utilizam a corrente elétrica para produzir luz, força, som, 
calor, etc.  
Ex: Ventilador, lâmpadas, motor. 
 
5-Chave ou interruptor 

É o componente que abre e fecha o circuito (deixar ou não passar a corrente 
elétrica). 
Ex: Interruptor, disjuntor. 
 
6– Fusível: 

Tem a função de proteger o circuito contra: sobrecarga e curto-circuito.  
In – Corrente nominal, é o valor de corrente de operação do circuito. 
Is  - Corrente de sobrecarga, é um valor acima da corrente nominal. 
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Icc - Corrente de curto-circuito é um valor de corrente, bem acima da corrente de 
sobrecarga. 
 
7-Funcionamento do circuito elétrico. 

A lâmpada traz no seu interior uma resistência chamada “filamento”. Ao ser 
percorrida pela corrente elétrica, essa resistência fica incandescente e gera a luz. 
O filamento recebe a tensão através dos terminais de ligação.  E quando se liga a 
lâmpada à pilha, por meio de condutores, forma-se um circuito elétrico. 
Os elétrons, em excesso no pólo negativo da pilha, movimentam-se pelo condutor e pelo 
filamento da lâmpada, em direção ao pólo positivo da pilha. 
 
 
Resumindo: 

 
Quando a chave está fechada, a corrente elétrica circula da fonte geradora para o 

receptor retornando a fonte geradora. Esse processo permanece, até que o circuito seja 
aberto ou a fonte geradora pare de gerar. 
 
 
EXERCÍCIOS de CIRCUITO ELÉTRICO 

 
1.0 Defina circuito elétrico . 
R   É o caminho percorrido pela corrente elétrica. 
 
2.0 Quais são os componentes básicos de um circuito elétrico? 
R  Fonte geradora,  condutores, chave ou interruptor, receptor. 
 
3.0 Qual a finalidade da chave ou interruptor ? 
R  Interromper a corrente elétrica ou deixar passar a corrente (abrir ou  fechar o circuito) 
 
4.0 Explique o funcionamento de um circuito elétrico. 
R  Com  a chave fechada a corrente elétrica, circula da fonte geradora para os 
receptores, retornando a fonte geradora. 
Esse processo se repetirá, até que o circuito seja interrompido ou a fonte para pare de 
gerar energia elétrica. 
 
5.0 Qual a função da fonte geradora? 
R  É o componente, onde a energia é produzida, como pôr exemplo bateria, pilhas, 
usina. 
 
6.0 Qual a função dos condutores? 
R  É o  material que conduz a energia da fonte geradora aos receptores, como por 
exemplo fios e cabos de cobre. 
 
7.0 Qual a função dos receptores? 
R São os componentes recebem a corrente elétrica e a transforma em luz, força. 
 
8.0 O que aconteceria no circuito se não houvesse a chave ? 
R O circuito iria funcionar eternamente enquanto houvesse corrente elétrica 
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11. MATERIAIS CONDUTORES, ISOLANTES e SEMICONDUTORES 

 
Todos os materiais oferecem uma certa oposição a passagem da corrente 

elétrica;  no entanto  dependendo da substância do material, essa oposição é maior ou 
menor, sendo que alguns materiais praticamente não permitem a passagem da corrente 
elétrica. 
 
 

MATERIAIS CONDUTORES 
 

Os materiais que oferecem pouca oposição à passagem da corrente elétrica são 
chamamos de materiais condutores. São alguns exemplos: Prata, cobre, alumínio, 
Zinco, Latão, Ferro, Carvão, Água Salgada e Soluções Semelhantes. Tem aplicação nos 
fios de cobre , fios de alumínio e cabos coaxiais. 

Dizemos que um material é condutor, se a banda proibida não existe, e a banda 
de condução está parcialmente ocupada com elétrons da banda de valência. 
Neste material um elétron pode passar facilmente da banda de valência para a banda de 
condução sem precisar de muita energia.  Ex: materiais metálicos. 
                                           
 
MATERIAIS ISOLANTES ou DIELÉTRICOS. 
 
Os materiais que não permitem passagem da corrente elétrica são chamados de 
materiais isolantes. São exemplos: Vidro, borracha, porcelana, mica, plásticos, ardósia, 
cerâmica.  
A razão da maior ou menor oposição oferecida à passagem da corrente elétrica tem sua 
explicação na estrutura dos átomos. Em alguns materiais, os elétrons em órbitas mais 
afastadas sofrem pouca atração do núcleo, tendo facilidade de se deslocar de um átomo 
para outro átomo, num rodízio desordenado, sendo chamados de elétrons livres. 
Os elétrons livres são numerosos nos materiais condutores e praticamente inexistentes 
nos materiais isolantes. 

Dizemos que um material é isolante, figura 14, se ele possui banda de condução 
e valência de largura média, e banda proibida bastante larga. Neste material um elétron 
para se libertar tem que dar um salto muito grande pouquíssimo elétrons tem energia 
para tal. Ex:  vidro, borracha. 

 
 
Figura 14 – Gráfico ilustra as badas de condução, proibida e de valência 
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MATERIAIS SEMICONDUTORES 
 
É um material intermediário entre os condutores e os isolantes.  Os semicondutores são 
materiais preparados em laboratório, através da adição de impurezas. 

Eles conduzem a eletricidade melhor em um sentido do que no outro sentido. 
Ex. silício, germânio, selênio, óxido de cobre. 
Tem aplicação em produtos tais como: diodos, transistor, (CI) circuitos integrados, Chip, 
Led. 

Dizemos que um material é semicondutor se ele possui bandas de condução e 
valência de largura média e banda proibida estreita. 

É um intermediário entre os materiais isolantes e condutores. O elétron precisa 
dar um salto pequeno para sair da banda de valência para banda de condução. 
 Ex: silício, germânio. 

 
 
12. RESISTÊNCIA ELÉTRICA 

 
É a oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. As Leis da 
resistência elétrica foram pesquisadas por George Simon Ohm, cientista alemão.  
A resistência elétrica é de grande importância na solução dos problemas de eletricidade. 
A unidade de medida da resistência elétrica é o OHM representado pela a letra grega 

ômega :( ). 
O símbolo de resistência elétrica é a letra: (R) . 
A resistência elétrica é medida em instrumentos chamados OHMÍMETROS. 
Quando a resistência é muito grande, o instrumento usado é o MEGÔMETRO. 
 
 
 
 
Múltiplos do OHM 
 

Quando queremos medir resistências muito grandes, usamos o QUILOHM (K ) que 

equivale a 1.000 , o MEGOHM (M ), que equivale a 1.000.000 , o GIGAOHM (G ) 

que equivale a 1.000.000.000 . 
 
Submúltiplos do OHM 
 

Quando queremos medir resistências muito pequenas, usamos o MILIOHM (m ) que 

equivale a 0,001 (milésimo do ) ou o  MICROHM  ( )  que equivale a 0,000.001  

(milionésimo do ).   
 
O inverso da resistência é a condutância (G), que tem como unidade o MHO ou Siemens 
(S) 
 

          G =  1                                    R =   1                                       
                  R                                             C 

 
A tabela 1 mostra os principais múltiplos e submútiplos da unidade. 



25 

 

 
Escala de Unidades 

109  106 103 100 10-3 10-6 10-9 10-12 

Giga Mega Kilo Padrão 

de 

unidade 

mili micro nano pico 

G M k  m  n p 

 
     
         1000  X  1000 
Tabela 1- Principais múltiplos e submútiplos da unidade. 

 
 
Grandezas e unidades de medidas: 
 

Tensão (Volt), Corrente (Ampère), Resistência (Ohm), Potência (Watt), 

Capacitância (Farad), Indutância (Henry).    
                       
 

12.1.  EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 
a) Converter 2,1 V     em  milivolts.               R  2.100 mV 
b) Converter 2500 V   em Kilovolts.            R 2,5  kV 
c) Converter 356 mV       em Volts.               R 0,356 V 

 
d) Converter 50. 000        em M .              R 0,05   M  
e) Converter 8,2 K               em .               R 8.200  
f) Converter 680 K           em M .               R 0,680 M  
g) Converter 680             em M .               R 0,000680 M  
h) Converter  47.000        em K .               R  47 K  
i) Converter  1.000.000    em K .               R  1.000 k  
j) Converter  12.000       em K .              R   12 K  
k) Converter 120            em K .               R  0,12 K  

 
l) Converter  20 000 Pf     em  F.              R  0,02 F 
m) Converter 0,006 A       em   mA.              R  6 mA  
n) Converter  2 A              em  mA.          R  2.000 mA 
o) Converter  1.327 m A      em  A.        R  1,327 A 
p) Converter  20.000 A        em  A.             R   0,020 A 
q) Converter 0,25 mA          em  A.            R   250  A 

 
 
 
13. RESISTORES 
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Resistor é um componente formado pôr um corpo cilíndrico de cerâmica sobre o qual é 
depositada uma camada de material  resistivo. Esse material determina o tipo e o valor 
de resistência nominal do resistor. Ele é dotado de dois terminais colocados nas 
extremidades do corpo em contato com o filme resistivo, e não possui polaridade. A 
figura 15 mostra as simbologias de um resistor fixo. 
 

 

 
Figura 15 - Simbologias de resistor fixo 

 
Os resistores são utilizados nos circuitos eletrônicos para limitar a corrente 

elétrica e, conseqüentemente, reduzir ou dividir tensões. 
 
Os resistores são componentes que formam a maioria dos circuitos eletrônicos. Eles são 
fabricados com materiais de alta resistividade com a finalidade de oferecer maior 
resistência à passagem da corrente elétrica. Dificilmente se encontrará um equipamento 
eletrônico que não use resistores. 
 
 

13.1.Tipos de Resistores Fixos. 
 
Há quatro tipos de resistores, classificados segundo sua constituição: 
Resistor de filme de carbono; 
Resistor de filme metálico; 
Resistor de fio; 
Resistor para montagem em superfície (SMR). 
 
Cada um dos tipos tem, de acordo com sua constituição, características que o tornaram 
mais adequadas à determinada aplicação. 
 

1) O resistor de filme de carbono, também conhecido como resistor de película, 

apresenta formatos e tamanhos variados como mostra a ilustração, figura 16. Esse tipo 
de resistor constitui-se por um corpo cilíndrico de cerâmica que serve de base à 
fabricação do componente. 
Sobre o corpo do componente é depositada uma fina camada de filme de carbono, que é 
um material resistivo. 
A potência varia de 1/16 W a 2W. 
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Figura 16 - Exemplo de resistor de carbono puro 

     
 
Aplicação: uso geral, circuito de vídeo e áudio. Ilustrar a partir daqui????? 

 
 

2) Resistor de fio: constitui-se de um corpo de porcelana ou cerâmica, sobre este corpo 
enrola-se um fio especial, geralmente de níquel-cromo.  O comprimento e seção desse 
fio determinam o valor do resistor, que tem capacidade para operar com valores altos de 
corrente elétrica. 
A potência varia de 2W a 200 W. Aplicação em circuitos de grande potência. 
 
3) Resistor de filme metálico: tem o mesmo formato que os resistores de filme de 
carbono o que diferencia é o fato do material resistivo é uma película de níquel , que 
resulta em valores ôhmicos mais precisos. Aplicação em circuitos de precisão, 
computadores e em circuitos lógicos. 
A potência varia em 1/16 W  a 5 W. 
 
4) Resistor SMR: resistor montado em superfície é constituído de um minúsculo corpo de 
cerâmica com alto grau de pureza no qual é depositada uma camada vítreo metalizada 
formada por uma liga de cromo-silício. Aplicação em circuitos eletrônicos, através de 
máquinas de inserção automática, por tamanho muito pequeno. 
Potência menores que 1/16 W a 5W. 
  

13.2. Especificações elétricas dos resistores 
 
Os resistores podem ser especificados através das seguintes características: 
 
a) Tipo de resistor: 
b) Resistência nominal; 
c) Percentual tolerância; 
d )Dissipação nominal de potência. 
 
a) Tipo de resistor. 
 Vai depender do tipo de material com que é feito o resistor. 
 
b) Resistência nominal: 
A resistência nominal é o valor da resistência elétrica especificada pelo fabricante. Esse 

valor é expresso em ohms ( ), em valores padronizados estabelecidos pela norma 

IEC63. Assim, por exemplo, pode-se ter resistores de 18 , 120 ,4k7 , 1M . 
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Dependendo do tipo de resistor e de sua aplicação, a faixa de valores comerciais pode 
variar. Portanto, os manuais de fabricantes devem ser consultados a fim de que sejam 
obtidas as informações mais específicas sobre os componentes. 
 
c) Percentual de Tolerância: 
Em decorrência do processo de fabricação, os resistores estão sujeitos a imprecisões no 
seu valor nominal. O percentual de tolerância indica essa variação de valor que o 
resistor pode apresentar em relação ao valor padronizado de resistência nominal. A 
diferença no valor pode ser para mais ou para menos do valor nominal. 
 
Percentuais de Tolerância:  

1.0  Para resistores de uso geral :     5%, e 10%  de   tolerância.  

2.0 Para resistores de precisão:        1%  e  2%  de    tolerância. 
 
d) Dissipação nominal de potência: 

É a temperatura que o resistor atinge sem que sua resistência nominal varia no 
máximo 1,5%, à temperatura de 70ºC. O resistor pode sofrer danos se a potência 
dissipada for maior que seu valor nominal. 
 

13.3. Leitura dos resistores de filme de carbono e metálico. 
 

a) Leitura dos resistores de 04 anéis ou faixas. 
Este resistor é usado em circuito em geral de vídeo e áudio. 
 
b) Leitura dos resistores de 05 anéis. 
Este resistor é usado em circuito de medição. 
 
c) Leitura dos resistores de 03 anéis. 

 
Este resistor é usado em circuito de grandes potências, tais como transmissores de 
rádio e TV. 
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OBSERVAÇÃO: 
 
Empregam-se os resistores de precisão apenas em circuitos em que os valores de 
resistência são críticos e em aparelhos de medição. 

A tabela abaixo informa que, um resistor de 220   5%(valor nominal), por exemplo, 

pode apresentar qualquer valor real de resistência entre 232  e 209 . 
 
 

 
 
Nota: 
 
Devido à modernização do processo industrial, os resistores estão sendo produzidos por 
máquinas especiais que utilizam raios lazer para o ajuste final da resistência nominal. 
Dificilmente, são encontrados no mercado resistores para uso geral com percentual de 

tolerância maior do que 5%. 
 

13.4. Resistor Variável. 
 
Resistor variável é aquele que possui um valor de resistência mínimo até um valor 
máximo. Ex.: potenciômetro, reostato, trimpot. Este último é usado para efetuar ajustes 
internos dentro dos aparelhos eletrônicos. A figura 17 mostra a simbologia dos resistores 
variáveis. 

 

 
 
Figura 17 - Simbologia dos resistores variáveis. 

 
13.5. Efeito Joule. 
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É o efeito que ocorre em um resistor, onde uma parte da energia elétrica é 
transformada em calor (energia térmica). Ex.: chuveiro elétrico, torneira elétrica. 
 

Para evitar dúvidas 
1) 2,2      =  2R2        para  não confundir com  22 . 

2) 4,7K   =  4K7        para  não confundir com  47 . 

3) 6,8 K  =  6K8        para  não confundir com  68 . 

4) 2,7 K  =  2K7        para  não confundir com  27 . 

5) 0,22   =   R22        para  não confundir com  22 . 

6) 2,2      =  2R2        outro modo de expressar .Tempo da máquina de escrever. 

7) 100     = 100R       outro modo de expressar . Tempo da máquina de escrever. 

8) 220     =  220R      outro modo de expressar . Tempo da máquina de escrever. 
 

 
EXERCÍCIOS SOBRE RESISTORES 
 
1) Qual o valor do resistor a ser lido de acordo com as cores em seu corpo?  
      1 º faixa   2º faixa       3º faixa               4º faixa       
       Vermelho           Vermelho           Vermelho             Ouro  
        2                        2        102                5% 
 
Resultado: 

22 X 102 = 2200         5%         2200 + 110 = 2310    2200 – 110 = 2090     
 
2) 1º faixa  2º faixa    3º faixa       4º faixa 
     Amarelo            Violeta             Preto       Marrom 
      4              7     100        1% 
 
Resultado: 

47 X 100 = 47        1%            47 + 0,47 = 47,47            47 – 0,47 = 46,53     
 
3) 1º faixa      2º faixa         3º faixa          4º faixa 
      Verde      Vermelho         Laranja          Ouro 
       5                  2          103          5% 
 
Resultado: 

52 X 103 = 52000        5%        52000 + 2600 = 54600        52000 – 2600 = 49400  
  
4) 1º faixa      2º faixa        3º faixa             4º faixa 
      Azul      Marron        Vermelho          Prata 
       6                  1          102            
Resultado: 

61 X 102 = 6100   10%           6100 + 610 = 6710              6100 – 610 = 5490  
  

   
5) 1º faixa  2º faixa        3º faixa           4º faixa 
       Vermelho        Amarelo        Preto           Vermelho 
       2             4          100                     2% 
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Resultado: 
 

24 X 100 = 24   2%  24 + 0,48 = 24,48    24 – 0,48 = 23,52  
6) 1º faixa  2º faixa     3º faixa          4º faixa 
         Preto           Amarelo            Laranja          Vermelho 
         0                    4      103                    2% 
 
Resultado: 
 

04 X 103 = 4000   2%    4000 + 80 = 4080     4000 – 80 = 3920    
  
   
7) 1º faixa  2º faixa    3º faixa      4º faixa 
      Branco            Azul                 Preto      ouro 
      9                       6              100                 5% 
 

Resultado: 96 X 100 = 96   5% 
    

8) 1º faixa  2º faixa    3º faixa        4º faixa  
       Amarelo           Verde               Laranja         prata 
        4                        5            103                    10% 
 

Resultado: 45 X 103 = 45000  10%   
 

CASO ESPECIAL: Resistor com 03 Cores (Resistores antigos). 
9) 1º faixa   2º faixa    3º faixa   
      Vermelho           Verde             azul 
      2                         5               106 

 

Resultado: 

25 X 106 = 25.000.000=25M    20     25M  + 5G  = 30M ;    25M  – 5M  = 20M  
  
 
10)     1º faixa         2º faixa            3º faixa   
         Laranja                  Preto            Verde      
         3                    0                    105 

 

Resultado: 

30 X 105 = 3.000.000=3M   20%     3M  + 600K  = 3,6M       3M  – 600K  = 2,4M  
    

CASO ESPECIAL: Resistor com 05 Faixas ( Resistores de Precisão). 
 
11)     1º faixa     2º faixa        3º faixa         4º faixa         5º faixa  
          Violeta              Vermelho        Cinza          Preto            Vermelho 
          7                2                 8                     100                            2% 
 

Resultado: 728 X 100 = 728   2%       728 + 15 = 743        728 – 15 = 713  
   
12)   1º faixa  2º faixa    3º faixa      4º faixa       5º faixa  
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      Azul                  Verde               Preto      Marrom         Marrom 
      6                       5               0                 101                             1% 

Resultado:650 X 101 = 6500   1%          6500 + 65 = 6565            6500– 65 = 

6435  
 
 
14. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES OU RESISTÊNCIA EQUIVALENTE 

                               
Resistência equivalente é o resistor que equivale a todos os resistores de uma 
associação seja ela série, paralela ou mista. 

 
Quando existem vários resistores num circuito, é importante determinar a Resistência 
Equivalente do conjunto. 
 
Para maior entendimento, a maioria dos problemas de cálculo da Resistência 
Equivalente são acompanhados de um desenho chamado “esquema”, onde os 
resistores são representados pôr uma das figuras abaixo. 
 

Para se determinar à resistência equivalente de um conjunto de resistores, é 
necessário saber o modo como eles estão ligados entre si. Os resistores podem ser  
ligados em Série , Paralelo ou MISTO. 

 
RESISTORES EM SÉRIE 
 

Resistores estão ligados em série quando: a saída de um terminal for à 
entrada do outro, a corrente elétrica possuir  apenas um caminho para 
circular. 
A resistência aumenta com o comprimento (L). Podemos ver que quando ligamos um 
conjunto em série, estamos somando os comprimentos dos resistores. Deduzimos, 
então, que a resistência equivalente (Re) do conjunto será a soma das resistências dos 
resistores (R). 
Re = R1 + R2 + R3  + ...  RN. 
 
- A resistência equivalente em série, será sempre maior que qualquer resistor da 
associação em série. A figura 18 representa o esquema de um conjunto de resistores 
ligados em série. 
   

    R1                   R2                    R3 
A                             1                     2             B  
 
Figura 18 – associação d resistores em série.     
 

 
RESISTORES EM PARALELO 
 
Resistores estão ligados em paralelo quando: os seus terminais estiverem 
interligados e a corrente possuir mais de um caminho para circular. 
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A resistência diminui, quando a seção (Smm2) aumenta. 
Podemos notar que, quando ligamos um conjunto em paralelo, estamos somando as 
seções dos resistores do conjunto. A figura 19 mostra o esquema de um conjunto de 
resistores ligados em paralelo. 
 
            A 
 
                        R1                  R2                 R3                  Rn          Fig.:2 
 
           B      
Figura 19 -  Associação de resistores ligados em paralelo. 
 

Deduzimos então, que a resistência equivalente do conjunto em paralelo será 
sempre menor que a resistência do menor resistor do conjunto. 

Para determinarmos a resistência equivalente de um conjunto em paralelo, podem 
ser usadas as seguintes fórmulas abaixo: 

 

1) Para qualquer número de resistores em  paralelo no conjunto. 
 

1  =  1   +   1   +   1   +   ...  1             ou             Re  =                1       
Re    R1      R2       R3               RN                                          1   +   1   +   1   + ...1                               

               R1      R2       R3       RN 

 

2) Quando o conjunto for de dois resistores iguais ou diferente em 
paralelo . 

 
           A                                               Fig.:3             
 
                        R1                  R2                  
 
          B     

                                                     Re= R1.R2 
       R1+R2 

3) Quando os resistores forem de valores iguais em paralelo. 
                                                
 
 

            A 
 
                        R                  R                      R                      Rn 
 
           B     
 
1  =  1   +   1   +   1   +   ...  1              
Re    R1      R2       R3               RN 

 

R1  =   R2 =   R3    =     RN   =  R      substituindo na fórmula geral teremos: 
 
1  =  1   +   1   +   1   +   ...  1      
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Re     R       R        R                 R 
 
 
Somando os numeradores teremos: 

 

1  =  N    
Re    R   
 
Re =  R                              Onde: R – resistência de um dos resistores. 
         N                                         N  _quantidade de resistores do conjunto.   
 
 
Quando conjuntos em série e em paralelo estão interligados, são chamados Mistos ou 
associação “Série-Paralela”, figura 20. 
Para determinarmos a resistência equivalente do conjunto misto, calculamos primeiro a 
resistência equivalente dos resistores ligados em paralelo e depois somamos o resultado 
com os resistores ligados em série. 
 

                                                              R3               
 

             R1           R2             R4      
  A            B       Fig.3 
            R5 

 
                                      
Figura 20 - Associação mista com cinco resistores. 
 
                                      Re  =          1    +   R1   +   R2 
                                                 1    +   1   +   1            
                                                 R3       R4       R5 

 

 

EXERCÍCIOS SOBRE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. 

 
1. Calcular a resistência equivalente nos circuitos série e circuito paralelo. 
A                             2               A                                  A                                                                          

   10K               5K                        

                          25 K                      10K     

                                                                                                 3K      

                          66K                                      66K        66K  

                 2K                5K  

        B          10K              10K                  B      B                                          
    

 
 
 
 

2. Calcular a resistência equivalente no circuito paralelo. 
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           A                      
             

           12K         10K            26K     66K        30K    
       

                                                
  
            
 
 
 
    

3. Calcule a resistência equivalente ou total da associação abaixo. 
 
 

 

 .   
 

 
 
 
 
 
 
 
14.1. QUESTÕES DE VESTIBULARES 
 
1. (Direito C.L. 97) Uma lâmpada A é ligada à rede elétrica. Uma outra lâmpada B, 
idêntica à lâmpada A, é ligada, simultaneamente, em paralelo com A. Desprezando-se a 
resistência dos fios de ligação, pode-se afirmar que: 

a. a corrente da lâmpada A aumenta.  
b. a diferença de potencial na lâmpada A aumenta.  
c. a potência dissipada na lâmpada A aumenta.  
d. as resistências elétricas de ambas as lâmpadas diminuem.  
e. nenhuma das anteriores  

 
2. (Direito.C.L. -96) As dez lâmpadas de uma árvore de natal são ligadas em série. 
Numerando estas lâmpadas de 1 a 10 e supondo que a nona lâmpada queime: 

a. todas apagam.  
b. ficam acesas apenas as lâmpadas de 1 a 8.  
c. somente a nona lâmpada apaga.  
d. fica acesa somente a décima lâmpada  
e. todas queimam.  
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3. (UNIPAC 97) Um circuito elétrico é composto de quatro lâmpadas. As lâmpadas 
encontram-se ligadas de tal forma que se uma delas se queimar outra também se apaga 
e as duas restantes permanecem acesas. Assinale, dentre as opções abaixo, aquela 
que pode representar o circuito descrito. 

 
 
4. (UNIPAC 97) Assinale, dentre as opções abaixo aquela que melhor representa a 
melhor forma de ligar a uma bateria ideal três resistores idênticos para que dissipem o 
máximo de potência: 

 
  
 
6. (PUC RS 98)O circuito abaixo representa um gerador de resistência interna 
desprezível, de força eletromotriz 30V, duas lâmpadas “L” iguais e um interruptor aberto. 

 
 
Quando o interruptor é fechado, pode-se afirmar que o valor  

a. da corrente que passa pelo gerador não se altera.  
b. da corrente que passa pelo gerador dobra.  
c. da corrente que passa pelo gerador reduz-se à metade.  
d. da tensão aplicada em cada lâmpada passa a ser de 15V.  
e. da tensão aplicada em cada lâmpada passa a ser de 60V.  

 
 
 
 
 
7. (PUC RS 98) A figura L representa uma lâmpada de potência média igual a 6W ligada 
a uma bateria de força eletromotriz igual a 12V.  

 
Para que a corrente elétrica do circuito seja reduzida à metade é necessário associar 

a. em série com a lâmpada L, uma resistência de 24 ohms.  
b. em paralelo com a lâmpada L, uma resistência de 24 ohms.  
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c. em paralelo com a lâmpada L, uma resistência de 12 ohms.  
d. em série com a lâmpada L, uma resistência de 12 ohms.  
e. em série com a lâmpada L, uma resistência de 36 ohms.  

 
 
9. (PUC RS 99) Em relação à rede elétrica e aos aparelhos resistivos de uma casa são 
feitas as seguintes afirmativas: 

I. Exceto algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelo.  
II. O aparelho de maior potência é o que tem mais resistência.  

III. O disjuntor (ou fusível) está ligado em série com os aparelhos protegidos por ele.  
Analisando-se as afirmativas, conclui-se que 

a. somente I é correta.  
b. somente II é correta.  
c. somente III é correta.  
d. I e II são corretas.  
e. I e III são corretas.  

 
10. (PUC RS 99) Pilhas comerciais de 1,5 V são comercializadas em tamanhos 
pequeno, médio e grande. O tamanho tem relação com a potência do aparelho que a 
pilha deve alimentar. Considerando-se as três pilhas e três lâmpadas idênticas de 
lanterna, cada pilha alimentando uma lâmpada, após um tempo considerável de 
desgaste, a pilha grande estará originando maior __________, revelando possuir, 
internamente, _________ do que as outras. 

a.  Força eletromotriz menor resistência  
b.  Força eletromotriz maior resistência  
c. Corrente maior força eletromotriz  
d. Energia menor força eletromotriz  
e. Corrente menor resistência  

 
 
11. (PUC MG 98) A, B, C e D são quatro amperímetros que estão ligados no circuito da 
figura a seguir, que contém três resistores IGUAIS: 

 
Qual das opções abaixo representa um conjunto coerente para as leituras dos 
amperímetros A, B, C e D, NESSA ORDEM? 

a. 50, 100, 100, 100  
b. 50, 25, 25, 50  
c. 50, 50, 50, 50  
d. 50, 100, 100, 50  
e. 50, 25, 25, 25  

 
(PUC RS 99) INSTRUÇÃO: Responder às questões 12 e 13 com base nos esquemas e 
afirmativas abaixo. 
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Duas lâmpadas de filamento, L1 de 30 W para 12 V e L2 de 60 W para 12 V , são ligadas 
numa bateria de 12 V, em paralelo conforme esquema 1 e em série conforme esquema 
2, abaixo. 

 
Afirmativas: 
I.  No esquema 1, a lâmpada L1 dissipa 30 W. 
II.  No esquema 2, as duas lâmpadas têm a mesma dissipação de potência. 
III. No esquema 2, a lâmpada L1 dissipa mais potência que a lâmpada L2. 
 
12. Analisando as afirmativas conclui-se que  

a. Todas estão corretas.  
b. Somente I está correta.  
c. Somente II está correta.  
d. I e II estão corretas.  
e. I e III estão corretas.  

 
13. No esquema 1, a intensidade da corrente cedida pela bateria vale 

a. 2,5 A  
b. 4,0 A  
c. 5,0 A  
d. 7,5 A  
e. 9,5 A  

 
 
14. Para o circuito abaixo, determine em volts, a diferença de potencial entre as 

extremidades do resistor de 2 . 

 
 
15. No circuito abaixo, onde L1, L2, L3 e L4 representam 4 lâmpadas, é correto afirmar-
se que passará corrente 
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a) em todas as lâmpadas.  
b) apenas em L1 e L4.  
c) apenas em L1, L2 e L3.  
d) apenas em L1, L3 e L4.  
e) apenas em L2, L3 e L4.  
  
16. Um fio metálico, uniforme, de resistência igual a 48 Ω , é cortado em 6 pedaços  
iguais. Com estes pedaços, monta-se o resistor da figura abaixo. Determine, em Ω, a 
resistência entre os pontos A e B. 

 
 
17. (UFMG 98) A figura mostra um circuito elétrico onde estão representadas duas 
lâmpadas L1 e L2, um fusível F (elemento elétrico que se rompe quando a corrente nele 
excede um determinado valor), uma bateria B, uma chave C e um amperímetro A. A 
resistência de cada lâmpada é 4,0 ohms , a do fusível é 2,0 ohms , a força eletromotriz 
da bateria é 6,0 V e o amperímetro tem resistência desprezível. 

 
Na situação inicial, a chave C se encontra na posição I. 

a. CALCULE o valor da corrente indicada pelo amperímetro nessa situação.  
 

b. Num determinado momento, a chave C é colocada na posição II. Nessa situação, 
o fusível demora 3,0 segundos para se romper. CALCULE a energia dissipada no 
fusível até o seu rompimento.  

 
18. Para se efetuar medições elétricas num circuito: 

a. Deve-se ligar o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo  
b. Deve-se ligar o amperímetro e o voltímetro em paralelo  
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c. Deve-se ligar o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série  
d. Deve-se ligar o amperímetro e o voltímetro em série  
e. Não se pode ligar amperímetro e o voltímetro juntos num mesmo circuito  

 
19. (PUC MG 2000) Dispondo de quatro resistores iguais, escolha a opção de ligações 
que fornece a maior corrente total, quando uma única fonte estiver disponível: 

a. Todos os quatro ligados em série.  
b. Todos os quatro ligados em paralelo.  
c. Dois ligados em paralelo e ligados em série com os outros dois em paralelo.  
d. Dois ligados em série e ligados em paralelo aos outros dois em série.  
e. Usar apenas um dos resistores.  

 
20. (PUC MG 98). Um voltímetro é ligado diretamente aos terminais de uma bateria e a 
leitura é 10,5 V. Uma resistência de 10 ohms é ligada aos pólos da bateria. O mesmo 
voltímetro ligado agora em paralelo com a resistência acusa 8,0 V. Isso indica que: 
 

 
a. A corrente elétrica é maior na situação II e a bateria tem resistência interna não 

desprezível.  
b. A corrente elétrica diminui na situação II e a resistência interna da bateria é 

desprezível.  
c. A resistência interna da bateria deve ser próxima de 10 ohms.  
d. Deve haver engano de informações, pois a leitura em II deveria ser maior do que 

10,5 V. a diferença de potencial na resistência R deve ser de 2,5 volts.  

 

 
14.2. LEI DE OHM 

 
A intensidade da corrente elétrica que circula em um circuito  é diretamente 
proporcional  à tensão e inversamente proporcional  a resistência do 
circuito. 
 
Essa lei corresponde à seguinte equação;   

 

I 
Dessa equação podemos deduzir que: 
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Para facilitar a interpretação dessas equações, pode-se um triângulo mágico, figura 21  
e proceder do seguinte modo: 
 
a) Cobrir a letra que representa a unidade desejada: 
b)  Usar a equação que se apresenta.      

                                    
Figura 21 – Relação entre tensão, corrente e resistência através do triângulo mágico. 
 
“A tensão elétrica no circuito é diretamente proporcional ao produto da 
corrente que circula no circuito multiplicada pela resistência do circuito”. 

 
Uma experiência montada com uma fonte de 9 v e um resistor de 100 ohms, figura 
22, nota- se que o miliamperímetro indica uma corrente de 90 mA. As medidas 
encontradas foram: 
 

V= 9 V R = 100   I =  90 mA ou 0,09 A 
 

 
Figura 22 – Aplicação da lei de OHM. 
 
  
Ao substituir o resistor de 100 pelo de 200, a resistência do circuito torna-se maior.  O 
circuito impõe uma oposição maior à passagem da corrente e faz com que a corrente 
circulante seja menor. As medidas encontradas foram: 
 

V = 9V           R = 200         I  = 45  mA 
 
À medida que aumenta o valor do resistor, aumenta também a oposição à passagem da 
corrente que decresce na mesma proporção.  Substituindo o resistor de 200 por um de 

400  , teremos os seguintes resultados: 
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V = 9V R = 400     I   = 22,5 mA  
 

Conclusão: 
 
- A tensão aplicada ao circuito é sempre a mesma; portanto, as variações da corrente 

são provocadas pela mudança de resistência do circuito.  Ou seja, quando a 
resistência do circuito aumenta, a corrente no circuito diminui. 

 
- Dividindo-se o valor da tensão aplicada pela resistência do circuito, obtém-se o valor 

da intensidade da corrente. 
 
A partir dessas experiências, conclui-se que o valor de corrente que circula em um  
circuito pode ser encontrado dividindo-se o valor de tensão aplicada pela sua 
resistência.  Transformando esta afirmação em equação matemática, teremos a LEI DE 
OHM. 

A relação entre a tensão (V), e a intensidade de corrente (I) e a resistência 
elétrica (R) foi determinada pelo cientista alemão GEORGE SIMON OHM, ficando em 
sua homenagem, conhecida como LEI DE OHM, que pode ser enunciada da seguinte 
forma: 

 

 

            
 A= Ampère        R=Resistência       I=Corrente 
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EXERCÍCIOS SOBRE A LEI DE OHM 
 
1. Calcule a corrente elétrica que circula no circuito, quando a fonte geradora for de 

120V e a resistência for de 30 . 
  

 
2. Calcule a resistência elétrica do circuito, quando a fonte geradora for de 220 V e a 

intensidade de corrente for 11 A.  
    
3. Calcule a tensão no circuito, quando a corrente for de 3,5 A e a resistência elétrica 

for 20 . 
    
4. Uma lâmpada elétrica foi ligada em uma tensão de 120V, consome 1,0 A. Qual a 

resistência do filamento da lâmpada? 
  
5. Calcule a DDP que dever ser aplicada nos terminais de um condutor de resistência 

igual a 100  para que ele seja percorrido pôr uma corrente de intensidade igual a 
1,2A 

   
6. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passa pôr um fio de resistência igual a 

20  ao ser submetida uma DDP de 5 V? 
 

7. Qual a corrente que o amperímetro irá indicar, quando for ligado a um circuito de 
fonte geradora de 20V e uma resistência de 4 ? 

 
8. Qual a resistência elétrica de um condutor que é percorrido pôr uma corrente de 0,5 

A, quando sujeita a uma tensão de 110 V? 
 

9. Um elemento resistor de 300  foi percorrido pôr uma corrente de 18 A. Qual a DDP 
que desloca estes elétrons em V e KV? 

   
10. Qual a resistência elétrica de um chuveiro de 4.400 W que será ligado a uma fonte 

de tensão de 110 V, cuja corrente é de 40 A. Obs.: 3200W,30A,4mm2, 400w,40 A, 
6mm2: 5400w,50 A,10mm2. 

  
11. Qual a resistência elétrica de um chuveiro de 4.400 W que será ligado a uma fonte 

de tensão de 220 V, cuja corrente é de 20 A?  
 

12. Calcular o valor da corrente total I no circuito no circuito abaixo. 
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13. Calcular  o  valor da tensão V   no circuito.  
 
       I=  2,25 A                            A     B   

     

V= ?               5     5     15     

             

           50                    60                                   

20         

             

             

          10        15             

25              

          

 
 
14. Calcular o valor da corrente total I no circuito. 

                               30  
 
 

        5         3  
     I        A       B 
 

            20  

 
        90 V 

             24  

 

          2         6  
    

            C                  D 

              24  
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15. DIVISOR DE TENSÃO E DIVISOR DE CORRENTE 

 
Este método é usado para cálculo de corrente, tensão e resistências quando o circuito 
for muito complicado, para usar a Lei de OHM diretamente. 

 
15.1. DIVISOR DE TENSÃO 
Todo circuito contendo resistências em série, é um circuito DIVISOR DE TENSÃO, onde 
a corrente total do circuito é a mesma que passa em todas as resistências, e a tensão da 
fonte é dividida entre as resistências existentes. A figura 23 mostra um circuito divisor, 
onde a soma das tensões existentes em cima de cada resistência será igual à soma da 
fonte, ou seja: 
 
 Vcc= Vr1 + Vr2 + Vr3 +Vr4. 
 

  
Figura 23 – circuito divisor de tensão. 

 
Para descobrir a tensão aplicada em cima de qualquer uma das resistências podemos 

utilizar a Lei de ohm onde, .  Neste caso: 
 

 

  

 Substituir IT na lei de OHM e chega-se na Fórmula do divisor de tensão. 
 

 

 
Onde R1 deve ser substituída pelo valor da resistência cuja tensão se deseja descobrir. 

 

 
15.2. DIVISOR DE CORRENTE 
 
Deve ser empregado quando o valor da fonte não for dado ou se houver uma divisão da 
corrente que irá requerer cálculos para encontrar o valor da corrente a maneira mais 
simples será, usando a fórmula do divisor de corrente, onde as resistências do circuito 
estarão ligadas em paralelo conforme circuito mostrado na figura 24. 
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Figura 24 – Circuito divisor de corrente. 

 
Para descobrir o valor de cada corrente aplicamos diretamente a Lei de Ohm  

 

Quando o valor  da fonte não é fornecido aplica-se a fórmula do divisor de corrente. 
Suponhamos um circuito com duas resistências em paralelo R1 e R2. 
 
Neste caso Vcc = IT xRtotal,    SENDO  RTOTAL = (R1 X R2) / (R1 + R2), substituindo o valor de 
Vcc   em I1 =Vcc / R1  teremos: 
 

    (1)                        ,                           

           
 

Substituindo  (2)  e  (3)  em  (1) teremos: 

 
I1 = Rtotal x IT          I1 =(R1 x R2) x IT                    I1 =(R1 x R2) x   1   x  IT                     I1 = R2  x    IT     
        R1          (R1 + R2)                        (R1 + R2)      R1                                        (R1 + R2) 
                                      R1         

No caso de haver mais de duas resistências, em paralelo a fórmula será: 
 
It = soma das resistências onde não passa I1 na malha  X IT 
            soma das outras resistências da malha +R1 
 
Essa soma no entanto, deverá levar em consideração resistências em paralelo.  
Portanto, apesar de usarmos a palavra soma, devemos efetuar o cálculo de resistências 
em paralelo, que é: 

 RTOTAL= (R1 x R2) / (R1 +R2). 
 
A fórmula com várias resistências em paralelo será: 
 

I 1  =   (R2 //R3  //R4)  x IT 

         (R2 //R3 //R4) +R1 
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EXERCÍCIOS SOBRE DIVISOR DE TENSÃO E CORRENTE 

 
1) Calcular o valor da tensão V1 e V2  no circuito.    Idem para V=60 R1= 30  R2= 20  
    

          V1         R1 =20        
        30 V 
 

   V2         R2= 40                     
 
 

V1 = V X R1     =  3 0VX20     = 10 V     V2 = V X R2    = 3 0VX 40   =  20 V  

        R1 + R2       (40  + 20 )                        R1 + R2    (40  + 20 )         
     

2) Calcular o valor da tensão V1 e V2  no circuito. 
 

          V1         R1 =30        
        90 V 
 

   V2         R2= 60                     
 

V1 = V X R1   = 90V X 3 0   = 30 V     V2 = V X R2   = 90VX 60   =  60 V  

        R1 + R2    (60  + 30 )                         R1 + R2     (30  + 60 )    
        
 
3) Calcular o valor de Vr1,  Vr2 , Vr3, Vr4  no circuito usando divisor de tensão no circuito 

onde:        Vcc= 60 V , R1 = 5    R2=10   R3= 20   R4 = 15  
 

 
 
VR1 = R1 x Vcc=   5 x 60              =  300   = 6V  
         Rtotal          ( 5+10 + 20 +15)    50 
 
 VR2=R1 x Vcc =   10 x 60             =  600 = 12V 
            Rtotal     (5+10 + 20 +15)      50                          
 
 VR3 = R1 x Vcc=   20 x 60          = 1200   = 24V 

 Rtotal        (5+10 + 20 +15)     50 
  
VR4=R1 x Vcc =   15 x 60            =  300  =18V   
          Rtotal     (5+10 + 20 +15 )         50           
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   4) Calcular a corrente I1 E I2  no circuito, sendo it  = 9  A.  Idem I=60A    R1= 50    R2= 

30  

 
       I= 9  A                    A 

                   R1 =10       R2= 20  I2 

         V 
 
           I1                    I2 
        B 

I1 = R2 x   i t = 20   x  9 A   = 180 A = 6 A     I2 = R1 x   i t  = 10   x  9 A   = 90 A = 3 A 

       R1 + R2     (10  + 20 )    30                         R1 + R2     (10  + 20 )      30 
 
5) Calcular o valor da corrente I1 E I2  no circuito, sendo it igual a 6  A.   . 
           A 

                   R1 =40       R2= 60  I2 

         V 
 
           I1                    I2 
                  B 

I1 =R2 x   i t = 60   x  6 A   =360 A= 3,6 A   I2 = R1 x   i t = 40   x  6 A   = 240 A = 2,4 A 

      R1 + R2     (40  + 60 )  100                         R1 + R2     (40  + 60 )    100   
 
 

5) Calcular o valor da corrente I1 E I2  E I3  no circuito, sendo it igual a 12  A.    
 
 

            A       B 
         I= 12 A 

                   R1 =30       R2= 60               R3= 20   
 

             V 
 
           I1                    I2                               I3 
          C       D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. CIRCUTOS SÉRIE E PARALELO 
 
16.1. CIRCUITO SÉRIE 
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Circuito série é aquele cujos componentes estão ligados de tal modo, que permite um só 
caminho à passagem de corrente elétrica. A figura 25 ilustra um conjunto de três 
resistores formando um circuito série. 
 
                 I=2 A              I1          I2       I3 

 
 

         R1=?                  R 2=?           R3=? 
         V1=6V           V2=4V       V3=10V 

 
 
Figura 25 – Circuito série - a tensão total é igual à soma das tensões dos seus componentes. 

 
V =V1 + V2 + V3 +... VN 

 
Devemos considerar que, havendo um só caminho para a passagem da corrente, todos 
os elementos são atravessados pela mesma intensidade de corrente. 

 
I = I1 = I2 = I3...In 

 
Em virtude da composição do circuito série, é importante notar-se que: 
A – A resistência total é a soma das resistências parciais; 
 
B – A falta ou interrupção de um resistor não permite o funcionamento dos demais; 
 
C – A corrente de funcionamento dos receptores devem ser iguais; 
 
D – A tensão total é soma das quedas de tensão de cada resistor. 
 
 
16.2. CIRCUITO PARALELO 
 
Circuito paralelo é aquele em que as cargas (resistores) estão ligados diretamente aos 
condutores da fonte. Dessa maneira o circuito paralelo permite vários caminhos para a 
passagem da corrente, sendo cada braço ou ramo é um caminho independente para a 
passagem da corrente elétrica. 
 A figura 26 mostra um exemplo de circuito paralelo formado com três resistores. 
 

    I =10A           
     10A  

      VCC   
      R1 =?         I1=2A  R2=?         I2=5A    R3=? I3=    3A 
           V1                       V2                           V3 

 
      30V 
 
Figura 26 - circuito paralelo três resistores. 
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 A intensidade total de corrente no circuito paralelo é a soma das intensidades de 
corrente dos receptores. 

 
I = I1 + I2 + I3 + ... IN   

 
 A tensão elétrica é igual nos terminais de todos resistores no circuito paralelo. 

 
V = V1 = V2 = V3   

 
Em virtude da composição do circuito paralelo, é importante notar-se que: 

 
A- As tensões dos resistores devem ser iguais; 
 
B- As intensidades de corrente dos receptores podem ser diferentes; 

 

C- Cada resistor pode funcionar independentemente dos demais; 
 
 
EXERCÍCIOS CIRCUITO SÉRIE, PARALELO, MISTO  

 
1. Definir o que vem a ser circuito elétrico série? 
R: É aquele que oferece somente um caminho a passagem da corrente elétrica. 

 
2. Como podem ser a tensão nos resistores do circuito em série? 
R: Podem ser diferentes. 

 
3. Como podem ser a tensão nos resistores do circuito em paralelo? 
R: Podem ter valores iguais. 
 
4. Definir o que vem a ser circuito elétrico paralelo? 
R: É aquele que oferece mais de um caminho para passagem da corrente elétrica. 
 
5. Como é a intensidade total da corrente no circuito paralelo? 
R: É igual a soma das correntes nos resistores. 

 
6. O que ocorrerá na falta ou interrupção de um resistor no circuito em série? 
R: O circuito não funcionará, porque não teremos corrente circulando. 
 
7. O que ocorrerá na falta ou interrupção de um resistor no circuito em paralelo? 
R: O circuito continuará funcionando, porque a corrente percorrerá outro caminho que não 
esteja interrompido. 
 
8. No circuito abaixo, calcular o valor de R1, R2, R3, sendo a corrente total de 3 A. 

 
 
          3A 
 

        21V         3V        6V        12V 
      R1                 R2         R3 
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V=RI      R1=V = 3 V  =1, 5         R2 =  6V  = 3           R3= 7 V= 6  
            I    2  A                       2  A            2 A 
 
9. No circuito abaixo, calcular o valor da corrente total. 

       A       B  C 
 

    16V                         24            24           24  
 

 
 

V = RI    I = Vt       Re = 24   = 8       It = 16 V   =  2  A 

                   Re               3                          8  
 
 
10. No circuito abaixo, calcular o valor da corrente total. 

  A 
 

4  

 18V         10         30  
 
 

Re = 4 + 10 x 30 = 4 + 300  = 4 + 7,5 = 11, 5  
               10 + 30          40 
 
It = Vt =  18 V = 1,56  A 
       Rt    11,5 
 
 
11. Dado o circuito, calcule as tensões Vab, Vbc, VCD, VDE, sendo dado a tensão aplicada 

de 20 VCC, SENDO :R1=12K , R1=20K , R3=30K 

 

 

 

 

I           I1          I2       I3 

     A          B                 C      D       VAB = R1I = 12 X 0,322 = 3,864  
  R1  R2        R3        I = VCC = 20 V           = 20V=312m A                                                                

RT        12K+20K+30K  64                
VCC=20V           V1=6V        V2=4V       V3=10V                      VBC=20X0,312=6,44V 

                                          VCD=30X0,312=9,66V 
   E          
                                                                 
 
VDE=20-(3,86+6,44+9,66)=20-19,964=0,036V 
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12. Dado o circuito, calcule as tensões Vab, e as correntes  I1, I2,I3,I4,IT.     
 

 

           IT                         A  
VCC=30v   

  R1=10K          I1  R2=30K                 I2      R3=45K                      I3    R4=75K               I4                                 

          
 
 

         B 
A) VAB=VCC=30V 
 
I1 = VCC =30V  = 3m A   I2= VCC =30V  = 1m A   I3= VCC =30V  = 0,66m A   I4= VCC =30V   

     R1    10K                      R2    30K                      R3   45K                        R4    75K  
 
I4 = 0,4 mA 
 
B) IT = I1+I2+I3+I4 = 3m A  +1m A +0,66m A +0,4m A = 5,06 m A 
 

C)Troque o R3 de 45k  por 2k  e calcule o mesmo.  
 
I3 = VCC =  30 V  = 15 m A 

        R3      2K  
 

D) Troque o R3 de 45k  por 1M  e calcule a corrente. 
 

I3 = VCC =  30 V  = 30  A 

        R3      1M  
 

13. Dado o circuito, calcule as tensões Vab, Vbc, Vcd, Vad, e as correntes IR5,  IR6, IR7 , IR8  

,IR9. 
  

          10K    

          A  B     R6=30K           C 
        R5 
   12 V 

                  R7=30K  

                                                                         R8=70K               R9=70K  
 

 
          D 

 
 
1º Passo: 
 

RE= 10K +30 K  / 2 + 70 K  / 2 = 10K +15K +35 = 60K  
 
  2º Passo: 

IT = VCC / RE = 12V / 60K  = 0,2 m A 
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3º Passo: 
 

VAB=R5XIT= 10K X0,2 m A = 2V 

VBC=0,2 m A/ 2 x 30k  = 3V 

VCD=0,2 m A/ 2 x 70k  = 7V 
 
IR5 =IT = 0,2 m A 
IR6 = 0,2 m A /2 = 0,1 m A           IR8 = 0,2 m A /2 = 0,1 m A 
IR7 = 0,2 m A/2 = 0,1 m A           IR9 = 0,2 m A /2 = 0,1 m A 
 
14. Calcular as correntes  IT, I1, I2 ,I3, I4, no circuito, usando a Lei de Ohm, sendo 

dado VCC= 30 V, R1=5K ,   R2=10K   ,  R 3 =15K ,   R4=30K .   Resp. 3mA, 2mA, 
1mA, 12mA. 

 
IT                 A                     B  C      

 
30VCC                                 I1   I2               I3         I4 

 
 

  R1                  R2                    R 3                    R4 

 
 

 
15. Calcular as correntes  IT, I1, I2 , usando a Lei de Ohm, sendo VCC= 60 V, R1=10K ,   

R2=20K   ,  R 3 =5K ,   R4=15K .    
  

   
         I1             I2 

60VCC        R1=10K  

R3=5K  

 
 

                           R2= 20K                                                                  R4= 15K  

 
 

 

16. Calcular a corrente  total  IT, do circuito. 
 

        5K       3K  

 
     

                  7,5K  

 

                                                  7,5K          10K                            15K  

      25VCC 

                          12,5 k    6k  
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17. Calcular a corrente e a resistência total do circuito. Considere a resistência 
interna da bateria.   

           A  6        B 

 

 

 

   8        12                   12         10  

       50V 

         1          2       2  

         C   D 

 
 
 
17. POTÊNCIA ELÉTRICA 

 
Potência Elétrica é a energia elétrica consumida ou produzida na unidade de tempo. 
Também pode ser definida, como sendo o trabalho para deslocar uma carga de um 
ponto até outro ponto qualquer. Vale lembrar que só haverá potência se houver trabalho. 
A potência elétrica tem como unidade o Watt, que é representado pela letra W. 
Watt: é a rapidez com que se faz trabalho em um circuito que flui uma corrente de 1 
ampère, quando a tensão for de 1 volt.  

O Watt, também é conhecido como Joule/Segundos. 

A potência elétrica é calculada pela seguinte equação: 
 

P = V. I [W]  (I) 

P = Potência [W]           V = Tensão [V]       I = Corrente [A] 
  
Como:  V = R. I 
 
Substituindo em ( I ) temos: P = RI . I   =   RI2 [W]  
 
Pela lei de OHM, 

 

 
Substituindo em ( I ) novamente: P = V . V   = V2  [W] 
                                                                         R       R 

 

Para potências grandes, usam-se os seguintes múltiplos do Watt: 
 
QUILOWATT(KW) =1.000 W , MEGAWATT(MW) =1.000.000W e 
GIGAWATT(GW)=1.000.000.000W.  CV= CAVALO A VAPOR      HP= HORSE POWER               
BTU= BRITISH THERMAL UNIT 
 
1CV= 736W                  1HP= 746W               1KW=1.000W              1BTU= 0,293W 
 
Para potências pequenas, usam-se os seguintes submúltiplos: 
 

miliWATT (mW)  = 0,001W            microWATT  ( W)  = 0,000 001W 
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Aplicação: 
Por exemplo, para especificar a potência de uma lâmpada, aparelho de som, ferro de 
solda, torneira elétrica, chuveiro elétrico, torradeira, TV, forno de microondas. 

O instrumento empregado nas medidas de potência elétrica é o Wattímetro, que 

mede ao mesmo tempo a tensão e a corrente, indicando o produto desses dois fatores. 
Por esse motivo, o wattímetro deve ser simultaneamente, ligado em paralelo (bobina de 
tensão) e em série (bobina de corrente). 

 
 

 
EXERCÍCIO SOBRE POTÊNCIA 

 
1. A corrente através de um motor cc monofásico de tensão 220V a ser usado num 

circuito é de 15,26  A.  Calcule a potência do motor em HP.   R: 4,5 HP ou 3.357W  . 
 

2. Qual  a potência liberada por um gerador de  240 V e de  20 A   a ser liberada a um 
circuito de uma instalação em CV ?  R:   6,5 CV ou  4.800 W . 
 

3. Que tensão deve ser aplicada a um aquecedor de 600 W, para que solicite uma 
corrente de 12 A ?  R: 50V . 

 
4. Um gerador de corrente contínua apresenta os seguintes dados: 150 KW e 275 

V.Qual a sua corrente nominal ?      R: 545,45 A . 
 

5. Qual é a corrente na antena quando um transmissor esta entregando a mesma uma 
potência 1000 W? A resistência da antena é de 20 .  R: 7,07 A 

 
6. Qual a corrente máxima que pode passar por um resistir que apresenta as seguintes 

características: 5000 , 200 W.   R: 0,2 A 
 
7. Calcule a corrente exigida pôr uma lâmpada incandescente de 60 W ligada em uma 

tensão de 120 V.  R: 0,5 A . 
 
 
8. Calcule a potência elétrica dissipada pôr uma lâmpada de filamento de 240 . Ao ser 

submetida a uma DDP de 120 V .     R: 60 W 

 
 

9. Uma companhia residencial tem uma resistência de 8  e precisa de uma corrente de 
1,5 A para funcionar. Determinar a tensão e a potência necessária para que a 
companhia toque?R: 12 V e 18 W. 

 
10. Um ferro elétrico consome uma potência de 500 W, quando submetido a uma tensão  

de 100 V. Calcule a resistência elétrica.  R: 20 . 
 
11. Um aparelho elétrico solicita 5 A de 100 V . Calcular sua resistência, e a sua potência 

do aparelho em W e kw.  R: 500 W e 0,5kw  e  20 . 
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12. Uma lâmpada de 220V, 60W é ligada em uma tensão de110V.Qual a potência dessa 
lâmpada em 11OV? Resp 15W. 

 
 
13. Uma lâmpada de 220V, 100W é ligada em uma tensão de110V. Qual a potência 

dessa lâmpada em 11OV? Resp 25W. 
 
 
14. Calcular a Re , Vt,  Pt, sendo fornecido a corrente total de 8 A  no circuito. Resp.  Re = 

10  , Vt= 80 v,  Pt=640 W. 
 

8A  4   3  
           A       B 
    

VCC=?           10                       30               20  
   
 
 
 
15. Calcular a Re , Vt,  Pt, sendo fornecido a corrente total de 2 A  no circuito. Resp.  Re = 

10,5  , Vt= 21 v,  Pt=42 W. 
 

  I     2A          10  
          A 
    

VCC=?           15                                   15                

            10  
 
          B 
 
16. Calcular a Re , It,  Pt, sendo fornecido a tensão total de 30V  no circuito. 

 Resp.    Re = 10,0  , It= 3 A,  Pt=90,0 W. 
 

12  
 

   7         3  

    A      B          C           10      D 

        6  
 

          6  
    
            V=30v 
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17. Calcular a Re , t,  Pt, sendo fornecido a corrente total de 5 A no circuito.Resp.  Re = 

8,85  , Vt= 44,25v,  Pt=221,25 W. 
 
 

                                          4  
          D 

   5      15  

    15        15  
        C 

       A     15                 B 
 
         5 A              V=?  
 
 
18. Calcular a Re , It,  Pt, sendo fornecido a tensão total de 15 V  no circuito. 

 Resp.  Re = 6  , It= 2,5 A,  Pt=37,5 W. 
 

12  

     6  
              B      C 

        6  
        A          D  

             30   5  
  
           E                       F 

                 15  
 
         15 V 
 
 
19. Calcular a Re , It,  Pt, sendo fornecido a tensão total de 60 V  no circuito. Resp.  Re = 

25,29  , It= 2,37 A,  Pt=142,20 W. 
 

        10  

4     2                   

     2          5  
 

 A    2    3    B     15  

         13    2     7  

            12  
       

         7      6  
 
 
             60 V 
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18. BATERIA e PILHAS 
 
Bateria é a denominação dada a um conjunto de pilhas, ligados entre si, como objetivo 
de fornecer uma força eletromotriz maior ou uma maior quantidade de energia do que 
uma só pilha não forneceria. 

 

 
Uma pilha é formada basicamente por dois metais diferentes (eletrodos), 
que são imersos em algum tipo de substância química condutora (eletrólito), 
capaz de conduzir uma corrente elétrica. 

 
As pilhas podem ser ligadas em série ou paralelo. 

 
Funcionamento da Pilha: 
 
Uma pilha funciona justamente fazendo com que um de seus pólos o negativo possua 
um excesso de elétrons, enquanto que o outro pólo o positivo possua falta de elétrons. 
Dessa forma em um circuito eletrônico, a pilha funciona como uma bomba, empurrando 
elétrons de um lado (de seu pólo negativo) e puxando para outro lado (o seu pólo 
positivo), passando antes pelo circuito que se deseja alimentar. 
 
Quando uma pilha está alimentando um circuito, há um caminho para circulação da 
corrente entre o pólo positivo e o negativo, criando um fluxo de elétrons que é a corrente 
elétrica. 
Se o caminho for interrompido não há caminho entre o pólo positivo e o negativo e com 
isso, não há corrente elétrica. 
 

TIPO DE PILHAS: 
Existem pilhas e baterias com varias tensões como; 1,5V,  3V,  6V,  9V, 12V. 
O tamanho da pilha diz o quanto de corrente elétrica a pilha pode fornecer, ou seja o 
tempo que a pilha dura. 
As pilhas de acordo com o seu tamanho pode receber a designação de AA,  AAA,  C, D. 
Pilha AAA(palito), AA(pilha pequena), C (pilha média), D(pilha grande). A figura 27 ilustra 
a simbologia de uma pilha e de uma bateria e os tipos de acordo com o tamanho. 
 
 

 
Figura 27 - Simbologia de uma pilha e de uma bateria e os tipos de acordo com o tamanho. 
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MATERIAL DAS PILHAS: 
 
Material da pilha como pilhas em alcalina, dura mais que as pilhas em  carvão-zinco 
(pilhas mais comuns) ou pilha seca. 
 
As pilhas comuns não são recarregáveis, o quer dizer que uma vez esgotadas devem 
ser jogado fora, em local adequado para não contaminarem o meio ambiente. 
 
No entanto existem pilhas que são recarregadas são as pilhas de nicard (níquel-cádmio). 
Essas pilhas podem ser carregadas fazendo-se circular uma corrente através delas, 
utilizando para tal um carregador conforme o modelo da figura 28. 
 

 
Figura 28 – Modelo de carregador de bateria. 

 
Especificação: 
Tipo de pilha. 
Tensão da pilha. 
Tamanho da pilha, autonomia da pilha ou capacidade em: Ah. 
 

Ligação em série – na prática, geralmente necessitamos de tensões maiores do 

que a fornecida pôr uma única pilha. Nesse caso, ligamos várias pilhas em série, 
conforme ilustra a figura 29. 
Obs: Na ligação de pilhas em série a tensão da bateria é igual à soma das tensões das 
pilhas que formam o conjunto, porém, a corrente máxima que se pode obter é à corrente 
máxima que pode ser fornecida pôr uma única pilha. Em outras palavras: na ligação de 
pilhas em série as tensões se somam e as correntes não se somam. 
 
 
 
    A    V1  V2  V3        B 
 
Figura 29 – Associação de pilhas em série entre dois pontos. 
 

 
Ligação em paralelo – Este procedimento é feito quando se deseja obter uma 

tensão igual à tensão dada por uma única pilha e uma corrente It superior à corrente de 
uma única pilha. A figura 30 mostra uma associação em paralelo de três pilhas (a) e 
suas simbologias (b). 
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Figura 30 - Associação em paralelo de três pilhas (a) e suas simbologias (b) 

 
Resistência Interna de uma Bateria: é a resistência entre os eletrodos ( 

materiais diferentes um  positivo e o outro negativo, como por exemplo zinco,  carbono, 
ligados pelo eletrólito ) material que faz a condução entre os eletrodos, como por 
exemplo uma solução de dióxido  de manganês. A figura 31 mostra um exemplo de uma 
célula ou bateria. Uma célula pode ser classificada como primária ou secundária. Ela 
será primária quando seus elementos perdem as propriedades químicas. A secundária 
os seus elementos conseguem recuperar as propriedades químicas, ou seja, a sua 
reação química é reversível. 
 

 
Figura 31- exemplo de célula ou bateria. 
 

 Vb= Ri.IL + VL               Vb= tensão na bateria                    Ri= resistência interna 
                                 IL= corrente na carga   VL=  Tensão na carga 
 

 
EXERCÍCIO SOBRE PILHAS E BATERIAS 
 
1. O que é Bateria?  

 
   R: É um conjunto de pilhas ou acumuladores, ligados entre si, destinados a fornecer       
maior quantidade de energia do que uma só pilha forneceria. 
 
2. Quais os modos que se ligam as Baterias? 
R: Série ou Paralelo 
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3. Qual o objetivo em ligar as pilhas em série? 
R: Para se obter uma tensão maior, do que se obteria com uma só pilha. 
 
4. Como se obtém a corrente total de várias pilhas ligadas em série? 
R: É o valor da corrente fornecido por uma das pilhas. 
 
5. Como se obtém a tensão total de várias pilhas ligadas em série? 
R: É a soma das tensões de cada pilha. 
 
6. Qual o objetivo em ligar as pilhas em paralelo? 
R: Quando se desejar obter o valor da tensão igual de uma pilha e uma corrente total   
maior   que o valor da pilha. 
 
7. Calcular o valor  da tensão e da corrente no circuito série das pilhas, onde cada pilha 

com 1,5 V, fornece uma corrente de 1A. Represente o circuito. 
 

8. Calcular o valor da tensão e da corrente no circuito quando as pilhas do exercício 
anterior forem associadas em paralelo. Represente o circuito. 

            
9. Calcular a corrente que passa nos pontos AB, BC, CD. Calcular a tensão entre os pontos 

AD.  
         
 
10. Uma bateria tem 12V de saída num circuito aberto.  Com uma corrente de carga de 

1   A,   essa tensão cai para 11,5 V. Calcule a resistência interna. 
                

Rb= Ri.IL + VL                 12 = Ri.1 A + 11,5 V    12 – 11,5 = 1 Ri        Ri = 0,5  
 

    
11. Uma bateria de chumbo-ácido tem uma especificação de 200 Ah.  Com uma                 

descarga de 8h, que corrente média esta bateria pode fornecer. 
               “Capacidade = ampères x hora” 

 
              Ah = ampères x 8h          
  

 

 
 
 
 

19. LEI DE KIRCHHOFF PARA TENSÃO (LKT) 
                (Cientista alemão que definiu a lei da tensão) 

Definição: 

 A tensão aplicada a um circuito fechado é igual à soma das quedas de 

tensão nesse circuito. 

Tensão aplicada  = soma das quedas de tensão. 
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Va = V1 +V2 +V3 + . . . 

Onde: 

 Va = Tensão aplicada. 

_V1, V2, V3, são as quedas de tensão. 

_Os índices alfabéticos indicam as fontes de tensão. 

_ Os índices numéricos indicam as quedas de tensão. 

_ Adotar um sentido para a corrente partindo do terminal negativo da fonte, no sentido 

positivo da fonte, percorrendo todo o circuito. 

__ Adotando a regra; 

Partindo com a corrente no sentido (+) para fonte de tensão, (-)  para queda de tensão. 

 

Observação. 

Após polarizar o circuito, adotar o sinal de saída em cada elemento (+ ou -) nas quedas 

de tensão. 

 

EXERCÍCIOS SOBRE LEI DE KIRCHHOFF PARA TENSÃO 
 
1. Determine a tensão V1 no circuito usando LKT. 

 

                                 B             V1= ?            V2= 25V       C     Circuito de malha fechada BCDA 

                                                        R1                  R2 

              VA=100V                                                         R3       V3=5V 

 

                                                      R4     V4=40V 

   A      D 

 

A tensão aplicada a um circuito fechado é igual a soma das quedas de tensão: 

 

Va = V1+V2+V3+V4                100V=V1+25V+5V+40V     100V=V1+70V 

100V- V1-70 =0       - V1=-30V     V1=30V 

v=0  

Va-V1-V2-V3-V4=0                100-V1-25- 5- 40=0    100-70-V1=0     V1= 30V 
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2. Determine a tensão Vb no circuito abaixo . 

     V1=3V 

         B           +   -          C + v = 0 

     +      I       V2=6V   -  VA-V1-V2-VB-V3=0  

VA=15V        VB=?   +       VA-V1-V2-V3=VB 

    _    V3=2V      _       15V- 3V- 6V-2V=VB 

     A           -   +                    D            15V-11V=VB 

   VB=4V 

               Circuito de malha fechada ABCDA                            

 

 

3. Determine a tensão desconhecida  V2 no circuito abaixo .     

                      V1=2V    Malha fechada: abcda 

        B           +   -          C  + v = 0 

    +              V2=?   -  VA-V1-V2-V3-V4-V5=0  

20V -                          V3=1v   +       20v-2v –V2-1v-6v-1v=0 

 + V5=1v     V4=6V     _       20v-2v-1v-6v-1v=V2 

     A           -   +                    D            20v-10v=V2      V2=10v 

 

 

20.  LEI DE KIRCHHOFF PARA CORRENTE (LKC) 
(Cientista alemão que definiu a lei da corrente) 

 
Definição: 
A soma de todas as correntes que entram numa junção ( NÓ) é igual a soma das 
correntes que saem da junção. A figura 32 ilustra a LKT. 
 

 
Figura 32 – Lei de Kircchoff para corrente LKT. 
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No desenho acima;                 I1 + I6 + I4 + I3 =  I5 + I2  
 
Considere as correntes que entram no nó ( + ), as que saem do nó negativa ( - ). 
A soma algébrica de todas as correntes que se encontram em nó é igual a ZERO. 
I1 - I2 + I3 +I4 -I5 +I6 = 0 

 

 

Exercício sobre Lei de Kirchhoff  para Corrente 
 
1. Escrever a equação para a corrente I1 na figura abaixo. 

 
A soma das correntes que entram em um nó é igual as correntes que saem do nó. 
I1 = 12 + I3 

 
 
2. Escrever a equação para a corrente I1 na figura abaixo. 
 
A soma das correntes que entram em um nó é igual as correntes saem do nó. 

 
I1 = I2 + I3 +I4 

 
3. Calcule a corrente desconhecida na figura. 

I1+ I3 = I2I1 +3 A = 7  A                                 

I1 = 7 A  - 3 A 
I1 = 4 A 
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4. Calcule a corrente desconhecida na figura. 
 
 

 
  I1 +I3= I2+I4 
  I3=I2+I4-I1 
  I3=3 A +  4 A – 2 A  
  I3= 5 A    
 
 
5. Calcule as quantidades  desconhecidas na figura:          

    
            A     I1               B    I4=? 
 
          20 A                   I2                               I3 
                R1     2 A      R2      10 A     R3          
 
 
Calculo das correntes no nó A:      Cálculo das no nó B; 
I1+2 A = 20 A               10 A + I4 =  I1 
I1 = 20 A – 2 A                                   10 A + I4 =  18 A 
I1 = 18 A                I4=18 A -  10 A            I4=8 A 
 
 
 
6. Calcule  I2 e I4,  usando a LEI DE KIRCHOFF DAS CORRENTES. 

 

     It         A    I2        B   I4          Aplicando i =0 no nó A; 

       I2+ I1= It 
 60 A       I2 = It- I1 
     I1=15 A        I3=10 A                       I2=60-15 
       I2=45A 
                                                        
 
I4 + I3  = I2            I4 = I2  - I2  I4=45 – 10       = I4  = 35A   
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7. Calcule o valor das correntes desconhecidas I1, I4, I6, I7 , USANDO A LKC no 
circuito. 

   R3   B        R6        
 
       R1  I3= 3 A      I6=?   R7 
           I4=?  
         A         R4    D               I7  =? 
      I1=?       R2    R5 
 
   I2=7 A  C         I5=5 A 
 
Começamos calculando as correntes desconhecidas em todas as junções, onde há 
apenas uma corrente desconhecida.    C)NSIDERANDO AS CORRENTES QUE 
CHEGAM  AO NÓ SÃO POSITIVAS E AS QUE SAEM DO NÓ SÃO NEGATIVAS E QUE 
A SOMA DELAS É IGUAL A ZERO. 
 
        R1     I1+I2 +I3=0 
A)    A       R3   I3=3 A                
             I1= ?     I1 - I3 – I2=0 

                   I1= I3 + I2 
                                         R2   I2=7 A 

                                                I1 = 3 A + 7  A         I1 = 10 A 
 
 

B)         R4    I2+I5 +I4 = O 
           I4=?   I2 –I5 – I4 =   
                 R2 C    R5            I2- I5  = I4 
           7- 5 = I4                   I4 = 2 A 
             I2= 7 A   I5= 5 A 
 
 
c)                          I3+I4 –I6 = O 
                         I3 +I4 = I6   
                 R3  B    R6             3 A + 2 A = I6 
            5 A = I6                   I6 = 5 A 
             I3= 3 A   I6=? 
        R4 
         I4 
                   
                             
 
           R6 
                    R7                    I6+I5 -I7=0 
D)                     I6=5 A   D             
                        I7=?                    5 A+ 5 A=  I7  

                                               I7= 10 A 
                           R5      I5=5 A 
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8. Calcule  as correntes desconhecidas  usando a LKC. 
 

             A  I2=?          B     I3 =?                   Aplicando i =0 no nó A; 

 IT R1     R2                   R3  I2+ I1= IT          I2= IT- I1     

40 A       I2 =40 A – 15 A  
              I1=15A I4= 10 A   I1=15 A – I4=10 A         
                                                                                                                I2 = 25 A 
             
                  I4+ I3 =  I2 

                                                                           I3= I2 -  I4 
        I3 =25 A – 10 A         I3=15A 
 

 

 
21. LEI DOS NÓS 
 

Definição: 
É um método para calcular as correntes no circuito, quando ele tiver mais de uma malha 
no circuito conforme mostra a figura 33. 
 
Procedimento: 

 
1 - Um nó é uma conexão comum a dois ou mais componentes. 
2 - Um nó principal possui 03 conexões ou mais. 
3 - A cada nó se associa uma letra ou um número. 
4 - Uma tensão de nó é a tensão de um dado nó com relação a um determinado nó 
chamado de nó de referência. 
5 - Escolha o nó G ligado ao terra do chassi como o nó de referência. 
6 - Escrevem-se as equações dos nós para as correntes de modo a satisfazer a lei de 
Kirchhoff para a corrente. 
          
                      A        I1         N         I2        B 
 
     R1   I3  R2  VB=10V 
   VA=58V 

R3     
            
            
                 

           
                             G                                   C   

Figura 33 – Circuito com duas malhas. 

 
 
EXEMPLO 1: 
1º Passo: 
Adote um sentido para as correntes. 
Identifique os nós A, B, C, N, G. 
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Identifique a polaridade da tensão através de cada resistor de acordo com o sentido 
considerado para a corrente. 
 
2º Passo: 
Aplique a LKC ao nó principal e resolva as equações para obter Vn. 
I1 + I2 = I3  ( I  ) 
 
Aplicando a LEI DE OHM.  (I I ) 
I1 = Va-Vn  I2= Vb – Vn         I3= Vn 
            R1                         R2                      R3 
Substituindo as expressões acima em ( I ) teremos: 
Va –Vn   + Vb  - _Vn    =   Vn 
  R1  R2       R3 
 
58 – Vn  +  10 – Vn  = Vn     calculando o MMC entre 4,3,2, teremos  12. 
     4                 2          3 
 
3x58 – 3xVn + 6x10 – Vnx6 = 4 Vn 

 
174 – 3 Vn + 60 – 6Vn = 4 Vn 
 
-3 Vn – 4Vn – 6 Vn = - 60 – 174 
 
-13Vn = - 234           x-1 
 
Vn= 234 = 18  V 
         13 
 
Substituindo o valor de Vn em  (II) teremos: 
 
I1=Va – Vn = 58 – 18 = 40 = 10 A 
         R1            4          4 
 
I2= Vb –Vn =  10 – 18 = -8 = - 4A 
           R3      2      2 
 
I3 = Vn = 18 = 6 A                    
       R2     3         

 
 
Prova:   
I1 + I2  - I3  =0 
I1 + I2 = I3      

 

+10 – 4 = 6  
      + 6 = +6 
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EXEMPLO 2:  
 
Calcular  as correntes I1, I2, I3  VR1, VR2, VR3,VR4,VR5 no circuito, usando as tensões dos 
nós.              
         A 

 
    I1         R1=6k7         I3                 R2= 5K5            I2 

             15v 
 

     1K 
1,5v          R3 

 

    R4=4k7     R5=1k  
       I4               I5 
         B 
        
Usando a lei de Kirchhoff para corrente.   ( 1) 
I1 + I2 = I3 
 
Usando a lei de Ohm.   ( 2 ) 
I1=1,5-Vn = 1,5 – Vn       I3= Vn        I2  = 15-Vn = 15 –Vn  
      6,7- 4,7    11,4                 1               1+5,5       6,5 
 
Substituindo  2 em 1 teremos: 
1,5 – Vn  +    15-Vn   = Vn  
      11,4            6, 5       1 
 
6,5(1,5-Vn) + 11,4(15-Vn) = 11,4 x 6,5 (Vn) 
9,75 –6,5Vn + 171 – 11,4 Vn = 74,1 Vn 
 
_6,5 Vn – 11,4Vn – 74,1, Vn = - 180,75 
 
_92Vn =-180,75       x-(1) 
 
Vn = 180,75 = 1,96V 
           92 
 
I1= 1,5 –1,96 = _ 0,04 m A 
 11,4K 
 
I3= 1,96  = 1,96 m A 
       1K 
 
I2 = 15- 1,96 = 2,01 m A 
         6,5K 
 
VR1= - 0,04 m A  X 6,7 = - 0,268 V 
 
VR4= - 0,04 m A  X 4,7 = - 0,188 V 
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VR3= 1,96 m A  X 1K=  1,96 V 
 
VR2= 2,01 m A  X 5,5 = 11,06 V 
 
VR5= 2,01 m A  X 1K = 2,01 V 
 

 
22. LEI DAS MALHAS 

Definição: 
É um método para calcular as correntes no circuito, quando ele tiver mais de uma malha 
no circuito. 
Malha: é qualquer percurso fechado de um circuito que contenha ou não fonte de 

tensão. A figura 34 mostra um circuito com duas malhas. 
 
Procedimento: 
Escolher os percursos que formarão as malhas. 
Cada malha com sua respectiva corrente. 
As correntes de malha são indicadas no sentido horário. 
A seguir aplica-se a Lei de Kirchhoff para tensão ao longo de cada malha. 
 As equações resultantes nos darão as correntes de cada malha 

 
 

Percurso fechado: abcda    malha  1 
Percurso fechado:  adefa    malha  2    
 
Obs; corrente no sentido horário. 
 
1º Passo: 
Indicar a polaridade da tensão através de cada resistor de acordo com o sentido adotado 
para a corrente. 
“O fluxo convencional de corrente num resistor produz uma polaridade positiva onde a 
corrente entra.” 
2 º Passo:  
Aplique a Lei de Kirchhoff para a tensão (somatória de todas tensões são zero) ao longo 
de cada malha no sentido da corrente de malha. 
 
Quando houver 02 correntes diferentes (I1, I2) fluindo em sentidos opostos através do 
mesmo resistor (R2) que é comum a ambas as malhas, devem  aparecer 02 conjuntos de 
polaridade para este resistor (R2) 
Malha  abcda:  1 
Va – I1R1 – I1R2 + I2R2 =0 
Va – I1 (R1 + R2) + R2I2 =0 

Va = I1  (R1 + R2) – R2I2 
 
Malha  adefa:  2 
-I2R2 – I2R3 –Vb +I1R2 =0 
-I2  (R2 + R3) – Vb +I1R2 =0 
-Vb  = I2  (R2+R3) – I2R2 
 
3 º Passo: 



71 

 

Cálculo de I1 e  I2 resolvendo o sistema abaixo: 
Va = I1  (R1 + R2) – I2R2 
Vb = -I2 (R2 + R3) + I1R2  

  
 

 
                                    A                     I1        N                    I2        B     

 

+ R1=4  -   I3   _  R2=2   + VB=10V 
                      VA=58V 

                                 +              R3=3      +    
             
                               -    
        -           

                            
                G 
Figura 34 - Circuito com duas malhas fechadas. 
 

Exemplo 1: 
Calcule o valor das correntes I1 e  I2. 
 
1º Passo: 
Aplicar a somatória das tensões igual a zero na malha1 e malha2 percorrendo a malha 
no sentido da corrente de malha (sentido horário). 
Malha1: 
Va- I1R1 – I1R2 +I2R2 =0 
 

58 – I1x4 – I3x3 + I2x3 =0 

58 –7 I1 + 3I2 = 0 
 
58 = 7 I1 – 3I2 

 
Malha 2: 
 
-I2R2 – I2R3 – Vb + I1R2= 0 
 
-I2 x3 – I2 x2 – 10 V + I1 x3 =0 
 
-3 I2 –2 I2 +3 I1 = 10 V 
 
 -5 I2 + 3 I1 = 10 V  
 
Resolvendo o sistema: 
 
58= 7 I1 – 3 I2            X5 
10= 3 I1 – 5 I2            X3 
 
290 = 35 I1 – 15 I2 
 30  =  09 I1 -  15 I2        X-1 
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290= 35 I1 – 15 I2 
-30= -09 I1 + 15I2 
260 = 26 I1 
 
I1= 260 = 10 A 
       26 
 
Substituindo 10 A em 10 = 3I1 – 5 I2 para achar I2 teremos: 
10 = 3 X 10 – 5 I2 
 
10= 30 – 5 I2 
 
10 – 30 = - 5 I2 
 
-20 = - 5 I2 
 
20= 5I2 
 
I2= 20  = 4 A 
       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 2: 
 
Calcule as correntes I1 e I2, usando o método das correntes de malha. 
         
                      B        I1         C       I2                  D 
 

        + R1=1  -   I3  _  R2=4   +  
   VA=22V 
             -    

             

   

                 malha1   malha2     

             

         A                             F                                   E               

                       

Malha 1                      Malha  2 
22- I1 x1 – 20  = 0    20 – 4 x I2 = 0 
22 – I1   – 20   =0    -4 I2 = - 20 
2 = I1       I2 = - 20 = 5 A  
I1 = 2 A             -4 
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23. TEOREMA DE THÉVENIN 
 

TEOREMA DE THEVENIN. 

 

Definição: 
É um método para transformar circuito complexo num circuito simples equivalente.  O teorema 

de Thevenin afirma que qualquer rede linear de fontes de tensão e resistores, se considerarmos 

dois pontos quaisquer da rede, pode ser substituído por uma resistência equivalente RTH em 

série com uma fonte equivalente VTH. 

RTH  é a resistência de Thevenin através dos terminais a e b da rede com cada fonte interna 

curto-circuitados. 

VTH  é a tensão de thevenin que apareceria através dos terminais a e b com as fontes de tensão 

no lugar e sem nenhuma carga ligada através de a e b .  Por esta razão, VTH é também chamada 

de tensão de circuito aberto. 

 

Exemplo: 

1.0 – Calcule o equivalente de thevenin ao circuito nos terminais a e b no circuito. 
 

 

1º  Passo calcular o Rth.Faz-se um curto circuito na fonte de tensão de V= 10 V e R1 e R2 estão 

em paralelo. 

                                       A                           A 

                                                                                              

      V=10V     R1=4       R1=4  

                    R2=6                   CURTO-                             R2=6  

                B             CIRCUITO             B 

                                          a  

 

                                             RTH  = R1 x R2  = 4x6 =  24 = 2,4  

VTH =6V          RTH= 2,4                                                 R1 + R2    4+6      10     

 

          b 

2º Passo calcular o VTH. VTH é a tensão através dos terminais a e  b que tem o 
mesmo valor da queda de tensão através da resistência R2.        
 VTH =   V x R2          =  10 X6        = 60 = 6 V              

               R1+R2              4 + 6             6 

Nota: 
As fontes de tensão e de corrente podem simplificar os circuitos quando há duas 
ou mais. As fontes de tensão são mais fáceis para as associações em série porque 
podemos somar as tensões, enquanto as fontes de corrente são mais fáceis para 
as associações em paralelo porque podemos somar as correntes. 
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2.0  Calcule o equivalente de thevenin ao circuito nos terminais a e b no circuito. 
Passo calcular o Rth.Faz-se um curto circuito na fonte de tensão de V= 20 V e R1=20  e R2=40  

estão em paralelo. 

                                  A                 A 

                                                                                              

      V=20V          R1=20          R1=20  

                 R2=40                   CURTO-                             R2=40  

                B             CIRCUITO             B 

                                          a  

                                             RTH  = R1 x R2  = 20x40 =  800 = 13,3  

VTH =13,3V          RTH= 13,3                                             R1 + R2      20+40      60     

 

          b 

2º Passo calcular o VTH. VTH é a tensão através dos terminais a e  b que tem o 
mesmo valor da queda de tensão através da resistência R2.        
 VTH =   V x R2          =  20 X40        = 800 = 13,3 V              

               R1+R2              20 + 40            60 
1) Uma aplicação do Teorema de Thevenin. 

 Calcule a corrente que circula na carga de 40 , usando thevenin.                                           
        A                                         I  = V        =      13,33      = 0,25 A 

VTH =13,3V    RTH= 13,3   Rc=40                               RTH + Rc        13,33+40          

 

          B                Vrc= 0,25 x 40= 10 V 

 
 
24. TEOREMA DE NORTON 
 
25. TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO 
 
 
23. PONTE RESISTIVA (PONTE DE WHEASTSTONE) 

 
Definição: 
Ponte de Wheatstone é usada para medir uma resistência desconhecida Rx no circuito 
em ponte. A figura     mostra um modelo de circuito em ponte. 
 A chave S2 aplica a tensão da bateria aos quatro resistores da ponte. Para equilibrar a 
ponte,o valor de R3 é variável. O equilíbrio ou balanceamento é indicado pelo valor zero 
lido no galvanômetro G quando a chave S1 estiver fechada.  
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Figura xx – Circuito ponte de wheatstone 

 

Quando a ponte é equilibrada, os pontos b e c devem estar ao mesmo potencial.  

 Portanto : 

IxRx = I1R1     (1 ) 

IxR3 = I1R2      (2) 

Divido as equações 1  e 2. Observe que Ix e I1  se simplificam. 

IxRx = I1R1                           Rx = R1                   

IxR3    I1R2                           R3    R2   

 

Resolvendo para Rx;     

 Rx =  R1.R3   

          R2  

 

Quando não passar corrente no galvanômetro, a PONTE estará em equilíbrio e haverá a 

igualdade. 

 RX     =      R1     

                R3             R2 

 

Em pontes comerciais no lugar do potenciômetro, podemos usar um circuito chamado de 

DÉCADA para formar a resistência variável. 

Uma década é uma caixa contendo várias resistências de valores conhecidos, como por 

exemplo, 100 , 200 , até 1000 . 

Ao contrário do potenciômetro que só sabemos o valor inicial (zero) e o valor final (valor 

estampado no corpo do potenciômetro). 
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APLICAÇÃO: 

Uma grande aplicação do circuito ponte resistiva é na construção de aparelhos 

usados na instrumentação industrial como no aparelho de medir temperatura, o 

termômetro de resistência. 

 

Quando o circuito for em ponte e um dos resistores queimar  e não sendo possível ler o 

seu valor pelo código de cores. 

 

 

EXERCÍCIOS SOBRE PONTE RESISITIVA 
 
1 Precisa-se medir o valor de uma resistência desconhecida através de uma ponte 

resistiva. Se a razão R1/R2 for 1/100 e R3 for 352  quando a ponte está em equilíbrio.  

Determinar o valor da resistência desconhecida. 

Solução: 

Rx= R1 X R3  =     1 X 352  =  3,52  

        R2              100 

2 Sabendo que um circuito de Ponte Resistiva se encontra em equilíbrio e seus valores 

são R1= 10K , R2=60K , R3=20K. Calcule o valor do resistor desconhecido R4. 

RX =  R1         RX       =    10K                         R4= 20K  X 10K  =  3,33K  

R3      R2   20K        60K                                        60K  

3 No circuito da Ponte de Wheatstone ou Ponte Resistiva a PONTE está em equilíbrio.   

Calcule RX, IX, I1 e cada tensão.  

 

1º PASSO ; Calculo de Rx. 

Rx = R1  x R3 = 1000 x 42 = 4,2 . 
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         R2               10.000 

   2 º Passo ; calculo de Ix e I1 , através da queda de tensão dos terminais  a, b. 

Ix.Rx + Ix.R3 = Vt                               4,2 Ix + 42 Ix = 11 Vt                   46,2Ix = 11 

Ix = 11 = 0,238 A 

46,2I1.R1 + I1.R2 = Vt         I1 1.000  + I1.10.000 = Vt       11.00 l1 = 11 Vt 

Vt =   11     = 0,001 A 

       11.000 

3 º PASSO ; Cálculo de cada tensão. 

Vx= IX.Rx = 0,237 x 4,2 = 1 V           V1= I1.R1 = 0,001 x 1000 = 1V 

V3=Ix .Rx = 0,237 x 42 = 10 V           V2= I1. R2 = 0,001 x 10.000 = 10 V 

 
 
 
25. CAPACITORES 

 
Capacitor é um dispositivo elétrico formado por duas armaduras (placas) paralelas 

condutoras de material separadas porr um material isolante chamado “dielétrico”. 

As duas placas do capacitor são eletricamente neutras uma vez que existem igual 

quantidade de prótons e elétrons em cada armadura. 

 

Princípio de funcionamento 

Quando ligamos uma bateria às placas do capacitor e ao fechar a chave  da bateria a 

carga negativa da armadura A é atraída para o terminal  positivo da bateria, enquanto a 

carga positiva da armadura B é atraída para o terminal negativo da bateria. 

Esse movimento de cargas continua até que a diferença de cargas entre as armaduras A 

e B seja igual à tensão da bateria.  Agora o Capacitor está carregado conforme 

observado na figura----- . O instrumento usado para medir capacitância é o 

“Capacímetro”. 
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Figura  - 

 

A estrutura e os símbolos do capacitor estão mostrados na figura -------- abaixo. 

 

 

Figura - Estrutura e os símbolos do capacitor 

 

Como nenhuma carga pode cruzar a região entre as armaduras o capacitor 

permanecerá nesta condição mesmo que a bateria seja retirada. O capacitor funciona 

como uma fonte de tensão, sendo a placa A  o terminal positivo e a placa B o terminal 

negativo. 

 

Descarga de um Capacitor 



79 

 

A saída dos elétrons da placa B reduz a sua carga negativa, e a sua chegada na placa A 

reduz a sua carga positiva. 

Esse movimento de elétrons continua até que não haja mais carga na placa A ou na 

placa B e a tensão entre as duas armaduras seja zero. 

 

 

 

2.4.1. CAPACITÂNCIA 
  

Capacitância é capacidade de capacitor de armazenar carga elétrica. A capacitância é 

igual à quantidade de carga que pode ser armazenada num capacitor dividida pela 

tensão aplicada às placas. 

 

C =  Q            Onde:        C = capacitância (F)         

        V                              Q = quantidade de cargas (C)  

        V = tensão (V)  

 

Unidade de Capacitância: Farad (F)        

 

Principais submúltiplos: µF      nF      ρF 

 

 

CURVAS DOS  CAPACITORES 
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A figura ----mostra as curvas de carga e descarga do capacitor. 

 

 

Figura ----Curvas de carga e descarga do capacitor 

 

 

24.2. TIPOS DE CAPACITORES  
 

A  figura ---- mostra alguns tipos de capacitores utilizados em circuitos elétricos e 

eletrônicos. 

 

 

 

Figura ---- mostra alguns tipos de capacitores utilizados nos circuitos elétricos e 

eletrônicos. 
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CAPACITORES ELETROLÍTICOS 

 

São construídos por folhas de alumínio como armaduras e o dielétrico com uma 

finíssima camada de óxido que se forma sobre as folhas por um processo eletrolítico. 

Possuem uma faixa de capacitância 0,5 – 100.000 microfarads. Capacitores eletrolíticos 

possuem polaridade e não se deve inverter a sua polaridade, caso contrário, o capacitor 

pode explodir. 

 

Aplicação: São usados em circuitos de baixa freqüência em corrente contínua. 

 

b) CAPACITORES DE CERÂMICA 

 

Nesse tipo de capacitor são usadas cerâmicas como a bário entre outras como dielétrico 

desses capacitores. Sua capacitância varia de pF  a alguns nF. 

 

Aplicação: usados para circuitos de alta freqüência. 

 

c) CAPACITORES DE POLIÉSTER 

 

Esse capacitor usa como dielétrico o plástico poliéster, não possui polaridade. Os atuais 

capacitores já vem com o valor de capacitância e tensão estampado em seu corpo, os 

capacitores antigos não. Tem faixa de capacitância 10 – 1000 picofarads. 

 

Aplicação: usados para circuitos de baixa freqüência em corrente contínua. 

 

d ) CAPACITORES DE TÂNTALO 

 

Pelo fato do óxido de tântalo ter uma constante dielétrica muito maior do que o óxido de 

alumínio é possível obter grandes capacitâncias em componentes reduzidos. Os 

capacitores de tântalo também são polarizados. 
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Aplicação: usados para circuitos de baixa freqüência em corrente contínua. 

 

CAPACITORES VARIÁVEIS 

 

São capacitores que podem ter sua capacitância alterada. Podem ser de dois tipos: o 

trimmer que é um capacitor de ajuste e o capacitor variável que é um capacitor de 

sintonia. 

 

Aplicação: circuitos de baixa freqüência em corrente contínua, sintonia de rádio  ( 

capacitor variável). 

 

24.3. ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES 
 

ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 

 

 Quando os capacitores são associados em série à capacitância total é dada pela 

fórmula: 

 

1   =  1 +  1 +  1 +   ...  1 

CT     C1    C2   C3         CN 

 

CAPACITÂNCIA DE 2 CAPACITORES EM SÉRIE: 

 

CT  =   C1 X C2 

           C1+C2 

 

QUANDO UM NÚMERO N de CAPACITORES EM SÉRIE TIVEREM A MESMA 

CAPACITÂNCIA: 
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CT = C 

        N 

ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM PARALELO 

 

Quando os capacitores estão associados em paralelo a capacitância total CT, é a soma 

das capacitância individuais. 

 

CT = C1 + C2 + C3 + …  CN 

 

24.4. REATÂNCIA CAPACITIVA 
 

Em circuitos de corrente contínua (CC) um capacitor atua como um armazenador 

(acumulador) de energia elétrica. 

Em CA o capacitor atua de maneira diferente, devido a troca de polaridade da fonte. 

 

CAPACITOR em CA 

Os capacitores não polarizados podem funcionar em CA porque cada uma de suas 

placas pode receber tanto o potencial positivo como negativo. 

 Quando um capacitor é conectado a uma CA, a troca sucessiva de polaridade da 

tensão é aplicada às armaduras do capacitor. 

 

Reatância Capacitiva é a oposição ao fluxo de corrente CA devido à capacitância no 

circuito.  A unidade de reatância é o ohm ( ) e a abreviatura é Xc. 

 Em circuitos de CC a freqüência é igual a zero. Assim, a reatância capacitiva de 

qualquer  capacitor ligado em um circuito de tensão continua será igual a infinito ( 

qualquer número dividido por zero é igual a infinito). 

 É por esse motivo que quando conectado a um circuito de tensão contínua, um 

capacitor não funciona, agindo como um circuito aberto;  sua resistência( reatância) será 

igual a infinito. 

Ex.: 
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 Xc =           1     =    1       =  1   =  infinito     circuito aberto 

   2 FC      2 0.C     0 

 

XL=2 FL = 2 .0.L    =    0           circuito fechado 

 

A cada semiciclo, a armadura que recebe potencial positivo entrega elétrons à fonte, 

enquanto a armadura que está ligada ao potencial negativo recebe elétrons. 

 

Com a troca sucessiva de polaridade, uma mesma armadura durante um semiciclo 

recebe elétrons da fonte e no outro devolve elétrons para a fonte. A figura ---ilustra a 

troca de polaridade no capacitor de um sinal CA. 

 

 
 

Figura ---Troca de polaridade no capacitor de um sinal CA 

 

Portanto existe um movimento de elétrons ora entrando ora saindo das placas. Isso 

significa que circula uma corrente alternada no circuito 

Embora as cargas elétricas não passem de uma armadura do capacitor para a outra 

porque entre elas há o dielétrico, que é isolante elétrico. 

 

PODEMOS CONCLUIR ENTÃO QUE a REATÂNCIA CAPACITIVA é: 

 

O processo de carga e descarga sucessivas de um capacitor ligado em CA dão origem a 

uma resistência à passagem da CA no circuito. Essa resistência é denominada  

REATÂNCIA CAPACITIVA. 
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Onde: 

Xc , em  ohms.        C, em FARAD.         F em HERTZ (Hz).      2 = 6,28 

 

APLICAÇÕES 

Como filtro; bloqueando a CC funcionando como um circuito aberto para esta e deixando 

passar a CA. 

 

Converter tensão alternada em tensão contínua, através do processo de fonte chaveada. 

 

Como filtro passa baixa e filtro passa alto. 

 

 

24.5. LEITURA DOS CAPACITORES 
 

Capacitores de Cerâmicos.   Unidade  pF. 

 

Neste tipo de capacitor, os dois primeiros números indicam o valor e o terceiro, a 

multiplicação.  A multiplicação é dada por 10n  onde n é o valor estampado. 
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No caso de não existir o terceiro número, a multiplicação é x1.  Lembramos que os 

valores de capacitores cerâmicos são dados em pF. A figura--- exemplifica um capacitor  

121K, o que significa: 

    12x10 ou seja de 120 pF. 

  
Um capacitor cerâmico com a marcação 222 é de 22x102 = 2.200 pF= 2,2nF. Já um 
capacitor cerâmico com a marcação 103 é de 10x103 = 10.000pF = 10nF.  
 No caso de existir uma letra R no segundo valor, essa letra indica ponto decimal. 
Esse tipo de capacitor não possui indicador de multiplicador ( a multiplicação é x1). 
Como exemplo citamos um capacitor marcado 4R7 é um capacitor de 4,7pF. Alguns 
capacitores apresentam as seguintes tolerâncias: E= 25%,  M=20%,  K=10%, J=5%,  
H=2,5%, G=2%, F=1%, Z=20%, X=20%       
         
O CAPACÍMETRO é o aparelho usado para medir capacitância. 
 

 

 
 

Capacitores de Poliéster. Unidade  nF. 

 

Os capacitores podem vir com um ponto decimal que indica que o valor está sendo dado 

em F e não em nF. Um capacitor de poliéster marcado com .22 é um capacitor de 

0,22 F  OU 220 nF. 

 

 

Os capacitores de poliéster podem vir com um código de cores similar ao usado por 

resistores , só que possuindo cinco faixas  de cor, em vez de apenas quatro ( a quinta 

faixa indica a tensão máxima suportada pelo capacitor.  Os valores são dados em Pf e o 

código de cores para as três primeiras faixas é idêntico ao usado por resistores.  Desse 

modo um capacitor que tem as três primeiras faixas seja: marrom, preto, amarelo, é um 
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capacitor de 100Nf (10x10.000Pf) ou o,1 F. As tensões máximas são:   marrom,100V, 

vermelho,250V, amarelo, 400V. 

 

 

 

 

 
 
 
EXERCÍCIOS SOBRE CAPACITORES 

 

Um capacitor com uma capacitância de 80 µF  é ligado a uma fonte de 500 V .  Calcular a sua carga. 

C= 80 µF                C=  Q               Q=C.V           

V= 500 V                       V      Q= ? 

                                   Q=C. V = 80 X 10-6F X 500V   

                                   Q= 80 X 10-6 X  5 X 10+2 = 400X10-4 

                                   Q= 4 X 10+2 X 10-4 

                                   Q= 4X 10-2 C = 0,04C 

 

Um capacitor de 0,01 µF  e um de 0,04 µF são ligados primeiro em paralelo e depois em série, a uma fonte 

de 500V.                                              

   0,01uF  0,04uF                                              0,01uF 

A           B         

                                                                            A                0,04uF      B 

 

Calcular a capacitância em série? 

 Calcular a capacitância em paralelo? 
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 Qual a carga  da capacitância em série? 

D)Qual a carga  da capacitância em paralelo? 

 

A)   CT =  C1 X C2 = 0,01µF x0,04(F= 0,0004µF.(F= 0,008µF = 8 nF 

                C1 + C2      0,01µF + 04(F        0,05(F            

CT = 0,01 + 0,04 = 0,05  µF 

 

C= Q / V             Q = C  x V=0,08  µF X 500 V = 4 X 10-6 C 

 

Q = C x V = 0,05µf x 500 V = 2,5 x 10–5 C 

 

3.0 Calcular a capacitância total do circuito. 

 

                                    60 µF                    30 µuF  

 

 

 

                                                   40 µF 

 

                                                      450 V 

Csérie = 60 x 30 / 60+ 30 = 1800/ 90 = 20 µf 

CTotal =  20 µF + 40 µf = 60 µf 

   

4.0 Um capacitor de 1 µF é conectado a uma rede de 220 V, 60 Hz. Qual é a corrente que circula no 

circuito? 
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Qual a capacitância de um capacitor que armazena 4C de carga com 2V nos seus terminais? 

C= Q= 4C=2F 

   V  2V 

 

Qual a tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,001F que armazena 2C? 

C= Q=        V= Q=   2C   = 2000V 

   V     C    0,001F 

 

7.0 Qual a carga armazenada por um capacitor de 10F com 3V aplicado aos seus terminais? 

  C= Q=          Q=CV 10F x 3V = 30 C 

     V    

8.0  Um capacitor num circuito de telefone tem uma capacitância de 3 F. Que corrente passa através dele 

quando se aplica 15V em 800Hz? 

Xc=  1          =  1                = 66,34  

        2 F x C         2 . 3.10-6.800  

 

I=V = 15V      = 0,226 A 

    R    66,25  

 

 

24.6. CAPACITORES - EXERCÍCIOS E TESTES DE VESTIBULARES 
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 1. (UNIPAC 96) Dois capacitores de 10 µF, cada um, são ligados em série a uma bateria de 

força eletromotriz E=10V e resistência interna nula. Após alcançado o equilíbrio, pode-se afirmar 

que: 

A diferença de potencial entre as placas de cada capacitor é 10V.  

A carga de cada capacitor é 100 µ C.  

A energia acumulada em cada capacitor é 1000 µ J.  

A carga da associação é 200 µ C.  

Todas as alternativas estão erradas  

2. (UNIPAC 97) Um capacitor C1 encontra-se carregado com uma carga Q. Na ausência de 

qualquer bateria, é associado a um outro capacitor, descarregado C2. Sobre a associação 

resultante é CORRETO afirmar que: 

A diferença de potencial da associação será nula  

A carga final dos dois capacitores será igual.  

A energia da associação é menor do que a energia inicial de C1.  

A capacitância da associação é menor do que a capacitância de qualquer dos 

capacitores isoladamente.  

3. (PUC MG 99) Um capacitor ideal de placas paralelas está ligado a uma fonte de 12,0 volts. De 

repente, por um processo mecânico, cada placa é dobrada sobre si mesma, de modo que a área 

efetiva do capacitor fica rapidamente reduzida à metade. A fonte é mantida ligada em todos os 

instantes. Nessa nova situação, pode-se afirmar, em relação àquela inicial, que: 

o campo elétrico dobra e a carga acumulada também.  

o campo elétrico dobra e a carga fica reduzida à metade.  

o campo elétrico e a carga não mudam de valor.  

o campo não muda, mas a carga fica reduzida à metade.  

o campo elétrico fica reduzido à metade, mas a carga não muda.  

4. (PUC MG 2000) Você dispõe de um capacitor de placas planas e paralelas. Se dobrar a área 

das placas e dobrar a separação entre elas, a capacitância original ficará: 

inalterada  

multiplicada por dois  

multiplicada por quatro  

dividida por dois  
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dividida por quatro  

5. (PUC MG 2000) Se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de 

potencial entre suas placas ficará: 

inalterada.  

multiplicada por quatro.  

multiplicada por dois.  

dividida por quatro.  

dividida por dois.  

6. (PUC MG 99). Um capacitor de placas planas e paralelas é totalmente carregado utilizando-se 

uma fonte de 12 volts em três situações diferentes. Na situação A, ele permanece vazio. Em B, 

um dielétrico preenche metade do volume entre as placas e, em C, o mesmo dielétrico preenche 

todo o volume entre as placas. 

 

Assim, com relação às cargas acumuladas, é CORRETO afirmar que: 

As cargas em A, B e C terão o mesmo valor.  

A terá a maior carga e C, a menor.  

A terá a menor carga e C, a maior.  

B terá a maior carga e A, a menor.  

B terá a menor carga e C, a maior.  

7. ( PUC MG 99) Um capacitor A é ligado a uma fonte de 12 volts e, quando carregado 

totalmente, adquire uma carga Q. A seguir, é desligado da fonte e ligado a dois outros 

capacitores B e C , iguais a A , de acordo com a figura abaixo: 
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Após a ligação dos três capacitores, as cargas que permanecem em A, B e C, respectivamente, 

serão: 

Q, Q , Q  

Q, Q/2, Q/2  

Q, Q/2, Q/3  

Q/2, Q/2, Q/2  

Q/3, Q/3, Q/3  

8. ( PUC MG 98). Três capacitores A, B e C iguais são ligados a uma fonte de acordo com a 

figura ao lado. 

 

Assinale a opção que representa um conjunto coerente para o valor do módulo das cargas 

acumuladas nos capacitores A, B e C, NESSA ORDEM: 

100, 100, 100  

100, 50, 50  

50, 100, 100  

100, 100, 50  

50, 50, 100  

9. Utilizando a figura e informações da questão ANTERIOR, assinale a opção que representa um 

conjunto coerente de medidas de diferenças de potencial nos capacitores A, B e C e na fonte, 

NESSA ORDEM: 

6, 3, 3, 9  
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6, 3, 3, 12  

6, 6, 3, 9  

6, 6, 3, 12  

6, 6, 6, 18  

10. (UFJF 2000) Um capacitor de placas planas e paralelas, isolado a ar, é carregado por uma 

bateria. Em seguida o capacitor é desligado da bateria e a região entre as placas é preenchida 

com óleo isolante. Sabendo-se que a constante dielétrica do óleo é maior do que a do ar, pode-

se afirmar que: 

a carga do capacitor aumenta e a d. d. p. entre as placas diminui;  

a capacitância do capacitor aumenta e a d. d. p. entre as placas diminui;  

a capacitância do capacitor diminui e a d. d. p. entre as placas aumenta;  

a carga do capacitor diminui e a d. d. p. entre as placas aumenta.  

11. (UFJF 98) Na figura abaixo, cada capacitor tem capacitância C = 

B existe uma diferença de potencial de 10 V. Qual é a carga total armazenada no circuito? 

 

3,0 x10-5 C.  

4,0x10-5 C.  

5,0x10-5 C.  

6,0x 10-5 C.  

7,0x 10-5 C.  

12. (FUNREI 99) a figura abaixo mostra capacitores de mesma capacitância. 
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A capacitância equivalente entre A e B é: 

 

13. (FUNREI 99) um capacitor de placas planas e paralelas, separadas por uma distância d, está 

carregado com carga q e submetido à diferença de potencial V. Aumentando-se a distância d 

entre as placas, é INCORRETO afirmar que: 

a diferença de potencial continua a mesma  

a capacitância diminui  

a energia armazenada no capacitor diminui  

a carga permanece constante  

14. ( FUNREI 2000) Dados três capacitores, cada um como uma capacitância c, qual 

capacitância equivalente a uma associação entre eles é incorreta? 

c/3  

3c  

2c/3  

3c/2  

15. (FUNREI 98) Considere o circuito abaixo, onde E=10V, C1=2 µF, C2=3 µF e C3=5 µF. 

 

De acordo com essas informações, é INCORRETO afirmar que a carga: 

em C1 é 10 µC  

em C2 é 15 µC  

fornecida pela bateria é 10 µC  
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em C3 é 25 µC  

16. (UNIPAC 97) Três capacitores, C1, C2 e C3 devem ser associados de forma a armazenar a 

maior quantidade de energia possível, quando submetidos à mesma bateria ideal. Assinale, 

dentre as alternativas abaixo, a melhor forma de associá-los para que o objetivo descrito seja 

alcançado. 

 

17. (UNIPAC 98) Três capacitores, de 12 pF cada um, devem ser associados entre os pontos P 

e Q de forma a se obter uma capacitância equivalente de 18 pF. Assinale dentre as alternativas 

abaixo, aquele que descreve corretamente a associação a ser feita: 
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18. (UNIPAC 98) As afirmativas abaixo referem-se à associação em série de três capacitores, 

C1= 12x10-6F, C2= C3 = 8x10-6F submetida à diferença de potencial de 8,0 V. É ERRADO afirmar 

que: 

a energia armazenada na associação é igual a 9,6 x 10 –5J  

a carga armazenada em cada capacitor é igual a 2,4 x 10 –5C  

a carga total armazenada na associação é igual a 2,4 x 10 –5J  

os três capacitores podem ser substituídos por um único capacitor de capacitância igual 

a 28 x 10-6F.  

19. Dois capacitores iguais são associados em paralelo e a combinação é então carregada. 

Sejam C a capacitância, Q a carga e V a d. d. p. de cada capacitor; os valores correspondentes 

à associação são: 

capacitância: C  

carga: Q/2  

d. d. p.: V  

d. d. p. 2V  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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