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RESUMO 

 

 

 

                   O presente trabalho é uma abordagem do estudo da Eletricidade Básica, onde se 

inicia com relatos históricos e fundamentos teóricos. O Estudo da Eletricidade se divide em 

três grandes partes: A Eletrostática, A Eletrodinâmica e o Eletromagnetismo. A abordagem 

será enfatizada pela Eletrodinâmica, devido ao grande convívio dos alunos com equipamentos 

elétricos / eletrônicos no dia-a-dia, com essa relação criam-se naturalmente meios que facilita 

a aprendizagem. O entendimento da geração, da transmissão e distribuição de energia elétrica 

envolve vários conceitos relacionados a princípio de conservação de carga, transformação de 

energia mecânica em energia elétrica, calor, luz, propriedades dos materiais, tensão, corrente, 

potência, circuitos elétricos e outros. Dentre estes, encontra-se nesta pesquisa experimentos e 

investigações envolvendo a eletricidade. Na perspectiva em que se procura conhecer a 

fenomenologia da eletricidade em situações reais, o estudo ganhará sentido quando em 

referências concretas. Logo, essa abordagem foi essencial para os alunos, pois obtiveram 

melhora na assimilação dos conceitos, assim como da aquisição de novos conhecimentos com 

o manuseio de componentes eletrônicos (resistores ôhmicos), aparelhos de medidas 

(multímetros) e outras montagens circuitos elétricos com materiais de baixo custo, realizados 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Francisco em Ji-Paraná-RO.     

 

 

 

      

PALAVRA-CHAVE: Circuitos Elétricos, Aprendizagem e Cotidiano. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

 

                    This work is a Basic study of Electricity, which starts with historical accounts 

and theoretical foundations. The study of Electricity is divided into three main parts: The 

Electrostatic, Electrodynamics and Electromagnetism. The approach will be emphasized by 

Electrodynamics, due to the large gathering of students with electrical/electronic equipment 

on a day-to-day basis, with this relationship creates naturally means that facilitates learning. 

The understanding of generation, transmission and distribution of electricity involves several 

concepts related to conservation principle, processing load of mechanical energy into electric 

power, heat, light, material properties, voltage, current, power, electrical circuits and others. 

Among these, one finds this search experiments and investigations involving electricity. From 

the perspective where it asks the phenomenology of electricity in real situations, the study will 

make sense when concrete references. Therefore, this approach was essential to students 

because obtained improves the assimilation of the concepts, as well as the acquisition of new 

knowledge with the handling of electronic components (resistors ohmic) recorders measures 

(multimeters) and other mounts electric circuits with low-cost materials, made in the Escola 

Estadual k José Francisco in Ji-Paraná-RO. 

    

           

    

 

 

    KEYWORD: electrical circuits, learning and daily life. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

        O tema relacionado à eletricidade foi escolhido, devido a sua grande importância 

e praticidade em nosso cotidiano, acima de tudo é um dos assuntos mais motivadores à 

disciplina de Física no Ensino Médio, assim como numa abordagem mais simples no Ensino 

Fundamental. Os circuitos elétricos, assim de algumas propriedades elétricas como tensão, 

corrente, potência elétrica e outros tópicos envolvendo eletricidade quando não explanados 

experimentalmente, possivelmente haverá grandes dificuldades de assimilação do conteúdo 

nas salas de aulas. Ao longo do ano de 2009 no período de estágio e em Feira de Ciências em 

um colégio da rede pública em Ji-Paraná-RO (E.E.E.F.M. Professor José Francisco) foram 

aplicados e observados vários experimentos relacionados aos fenômenos eletrostáticos e 

eletricidade básica, juntamente com a teoria voltado para o cotidiano sobre as inúmeras 

formas de ver e apreender, como nas associações de resistores ôhmicos em série, paralelo e 

misto, nos circuitos elétricos com lâmpadas, fontes, processos de eletrização e outros. 

        Nesse estudo é importante considerar as interações, as transformações, as 

propriedades, as transferências, e as diversas fontes, assim como os problemas sociais 

ambientais relacionados à geração de energia, sua distribuição, consumo e desperdício. O 

estudo do conteúdo eletricidade leva os envolvidos no processo ensino aprendizagem, a um 

caminho muito amplo a ser investigado. A energia utilizada para os mais variados fins está a 

serviço dos seres humanos nos diferentes setores de atividade trazendo conforto e bem-estar. 

Ela tem importância evidenciada no cotidiano do ser humano: iluminação, aquecimento, 

comunicação e nos aparelhos elétricos. 

        Apesar dessa importância e também da facilidade de uso na vida dos estudantes, 

há uma grande dificuldade em relacionar os conceitos usados na sala de aula com seu 

cotidiano. A maneira como a disciplina de Física, no tema eletricidade vem sendo ensinada, 

usando métodos como o isolamento dos conteúdos, memorização de conceitos sem se 

importar de onde surgiram e onde podem ser aplicados é o que torna o ensino desconexo do 

cotidiano do aprendiz [17]. 

        O estudo da eletricidade na Física é dividido em três partes: Eletrostática que 

estuda os efeitos produzidos por cargas elétricas em repouso ou em equilíbrio. Eletrodinâmica 
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que estuda cargas elétricas em movimento e o Eletromagnetismo que estuda os efeitos 

produzidos por essas cargas. A Carga elétrica é considerada um fenômeno físico, onde 

qualquer corpo em contato com outro, desde que não seja do mesmo material, pode-se 

produzir um desequilíbrio na distribuição das cargas através do atrito entre substâncias 

diferentes e com isso, pode-se dizer que os corpos estão carregados. Um corpo está carregado 

quando possuem excessos de cargas, sejam elas cargas positivas ou negativas. Quando se tem 

cargas de sinais iguais elas produzem forças de repulsão e sinais contrários de atração.  

        Pode-se dizer que a eletricidade é a energia intermediária entre a fonte produtora 

e a aplicação final. É uma das formas mais conveniente de energia, porque através de um 

simples ligar de uma chave, tem-se disposição parte da energia acionadora das turbinas, 

inteiramente silenciosa e não poluidora. De uma maneira mais geral pode-se afirmar que 

qualquer trabalho desenvolvido por um sistema simples ou complexo, é através do consumo 

de uma determinada quantidade de energia. Como é de nosso conhecimento, não existe no 

mundo físico qualquer dispositivo capaz de gerar trabalho espontaneamente, deste modo é 

fácil concluir que para se executar qualquer tipo de trabalho necessitamos de uma fonte de 

energia. 

        Uma fonte muito comum em nosso cotidiano, em aparelhos de pequeno porte é a 

bateria, usada para alimentar uma grande variedade de máquinas, como: relógios, 

calculadoras, marca-passo, pequenos layser, etc. Para residência, indústria, etc., essa bateria 

não atendem mais, então necessita de outras fontes mais potentes de energia. Uma das mais 

comuns no Brasil por possuir um dos maiores potenciais hidráulicos do mundo são as usinas 

hidrelétricas.       

        A energia elétrica é obtida a partir dos geradores, os quais são acionados a uma 

diferença de potencial gravitacional da água que cai sobre as palhetas da turbina, que ao 

girarem unidas aos geradores elétricos produzem então a eletricidade. As turbinas podem ser 

movidas usando o vapor, a água, o vento ou outros líquidos como um portador de energia 

intermediário. As fontes de energia mais comuns são o vapor, combustíveis fósseis, reatores 

nucleares e da energia potencial gravitacional das barragens das usinas hidrelétricas [13]. 

Quando em funcionamento, os geradores criam uma diferença de potencial elétrico, que são 

transmitidos na forma de alta tensão e baixa corrente para evitar as perdas pelo o efeito Joule 

até as próximas subestações rebaixadora. No consumo de energia das residências, das 
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indústrias, etc. são utilizados os transformadores das redes de distribuição para baixar a tensão 

ao valor adequado aos seus equipamentos.       

 

• A Contribuição das Aulas Experimentais 

 

                    O Estudo da Psicologia Evolutiva de Piaget (NEVES; CABALLERO; 

MOREIRA) evidencia bem a necessidade de concretizar o ensino, dando-lhe um cunho 

essencialmente experimental, embora sempre associado à argumentação Teórica. Na mesma 

linha é verificado (BRUNER, 1973) e reconhecido que a aprendizagem deve-se basear na 

experimentação, recomendando todos os tipos de materiais didáticos existentes em 

laboratório, com objetivo de obter uma aprendizagem significativa por descobertas dirigida. 

Segundo Piaget e outros (PIAGET, 1969 e NEVES, 2006), “se pretendemos formar 

indivíduos criativos e capazes de fazer progredir a Sociedade de amanhã, é evidente que uma 

educação baseada na descoberta ativa é superior a uma educação que se limita a transmitir 

verdades e conhecimentos acabados.”  

                   As atividades experimentais permitem aos alunos relacionar o conteúdo estudado 

com situações de sua vivência, permitindo que eles possam percebam a importância de 

aprender Física e manter com esta uma relação de aprendizagem satisfatória. É de 

fundamental importância que se apliquem experimentos com maior freqüência, para despertar 

nos alunos o interesse por este mundo de beleza inigualável que é a Física. 

                    Os experimentos contribuem na criação de um elo entre os conceitos, leis e 

teorias. Segundo Seré apud Coelho: 

 

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no 

mundo dos conceitos e no mundo das ‘linguagens’, tendo a oportunidade de 

relacionar esses dois mundos com o mundo empírico. Compreendem-se, então, 

como as atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que 

elas dão um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens 

(SERÉ Apud COELHO, et al, 2008). 
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                    [2] Segundo Ausubel, o grande objetivo da educação formal é a organização da 

informação para os alunos, a exposição de idéias de forma clara e precisa facilitando a sua 

aquisição de forma significativa. Assim, propiciará o surgimento de significados que possam 

ser retidos por longos períodos de tempo como um conjunto de conhecimentos organizados. 

Apesar de defensor do ensino receptivo, reconhece vantagens no ensino por descobertas, 

apontando alguns aspectos positivos para o recurso ao laboratório desde que este não utilizado 

de forma rotineira e redutora admitindo que o trabalho experimental, tem potencialidade, 

proporcionando aos alunos oportunidades de se relacionarem com os processos científicos. 

                    Portanto, é sabido que a participação dos alunos nos experimentos, assim como 

nas feiras de ciências tem uma enorme colaboração para os seus aprendizados, uma vez que 

buscando também tratar dos temas, fazendo indagações e discutindo em relação ao nosso 

cotidiano fica evidenciada uma sincronização aluno-professor resultando assim em aulas mais 

atraentes.                

  

 

 2. RELATOS HISTÓRICOS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

   

 

         Historicamente, o termo eletricidade foi utilizado pelo físico britânico William 

Gilbert, um dos primeiros investigadores a utilizar o método experimental nos seus trabalhos, 

para designar a propriedade de atração ou repulsão de pequenos corpos leves, que algumas 

substâncias adquirirem por fricção (ARAGÃO, Maria José 2006, p.64). 

        Os fenômenos elétricos são conhecidos desde os tempos mais remotos. De fato, 

no alvorecer da humanidade, os nossos antepassados já observaram as auroras polares, as 

trovoadas aterrorizadoras e adoravam os deuses responsáveis pelos raios. É possível que o 

conhecimento do fogo tenha tido origem em incêndio provocado por raios, durante as 

trovoadas. Por isso, a eletricidade, ainda mesmo antes de ser conhecida, já era utilizada 

através dos seus efeitos. A eletricidade tornou-se conhecida da Grécia Antiga, ao verificar-se 

que uma substância, o âmbar (resina fóssil), depois de friccionado com um pano, apresenta a 

característica de atrair pequenos fragmentos de natureza diferente, a eletrização. Este 
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fenômeno foi descrito no século VII a.C. por Tales de Mileto (640 - 546 a.C.) (ARAGÃO, 

Maria José, 2006, p. 65). 

        Neste mesmo período já se falava em um fenômeno magnético por intermédio de 

uma pedra, um imã natural conhecida como magnetita onde existem relatos que os chineses já 

utilizavam como uma espécie de bússola. Peter Peregrinus, no século XIII, descreveu a 

existência em um imã magnético de duas regiões ou pólos, suspensa sobre um eixo e 

permitindo que o mesmo flutuasse, no qual a força atrativa estava concentrada e que faria um 

dos lados se deslocarem indicando o norte, e o outro indicando o sul. Só no final do século 

XVI as experiências foram retomadas. William Gilbert, físico da rainha Isabel I, dedicou-se 

ao estudo dos fenômenos eletrostáticos e magnéticos e verificou que muitas outras 

substâncias, tinham a mesma propriedade do âmbar como o enxofre, o vidro, a areia, etc.  

        Gilbert, em 1600, publicou o seu livro De Magnete, fruto do resultado de vinte 

anos de investigações, com as suas conclusões. A sua grande contribuição foi a descoberta de 

que a própria Terra, era um enorme magnete, conceito que trouxe ordem a um vasto número 

de observações isoladas, explicadas, por exemplo, a inclinação descoberta por Norman, e 

deixando as bases para um estudo sistemático do magnetismo terrestre. De igual importância, 

foi o seu exame exaustivo de todos os registros prévios de observações, no campo 

magnetismo, e total sujeição dessas observações a testes experimentais. Por exemplo, a idéia 

de que a Terra é um magnete foi baseada em experiências com esferas de magnetita, 

constituíam miniaturas da Terra. 

        A palavra grega para magnetita, mineral de óxido de ferro, terá derivado da 

palavra magnete que é referida por Lucretius (99 - 55 a. C.), a Magnésia na Ásia Menor, onde 

terá sido encontrada a pedra de Lídia, de Heracléias, ou seja, a magnetina. Outros autores 

referem essa palavra, como tendo sido do nome do pastor grego Magnés. Filósofos gregos, 

como Tales de Mileto, Anaxagoras (461 - 431 a.C.) e Lucretius, explicaram o poder atrativo 

dos magnetes, atribuindo isso a uma alma ou princípio de movimento, ou a uma emanação 

que passa rapidamente através dos poros do ferro, criando o vácuo entre o magnete e o ferro, 

de tal modo que o ferro é puxado contra o magnete. Aristóteles (384 - 322 a.C.) filósofo grego 

notou também e referiu a magnetização passageira do ferro macio, sob a influência do imã 

natural (ARAGÃO, Maria José, 2006, p. 67).     

        No começo do século do século XVIII, os progressos sobre eletricidade eram 

muito poucos. Reconhecera-se a existência de dois tipos diferentes de eletrização, levando à 
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distinção entre eletricidade positiva ou vítrea e eletricidade negativa ou resinosa. Deve-se a 

Benjamim Franklin (1706 – 1790), escritor, estadista e cientista norte americano, a introdução 

da noção de eletricidade positiva e negativa. Em 1752, protagonizou a experiência célebre 

com o papagaio de papel, que o ajudou a estabelecer a natureza elétrica da descarga. 

Descobriu o “poder das pontas” de atrair e de deixar escoar a eletricidade.  

        Benjamin Franklin que inventou o pára-raios em torno de 1750, já havia 

entendido que o raio ocorria por causa da eletrização da base da nuvem. Em suas experiências 

percebeu o “o poder das pontas,” dito anteriormente. Ao eletrizar-se um sistema com esfera 

de raio menor ligada a uma esfera de raio maior, a densidade de carga elétrica é maior na 

esfera menor, mesmo sendo possível que as cargas passem de uma esfera para outra. Isso se 

deve ao fato de que a capacidade de armazenar carga é proporcional ao raio da esfera, C= R / 

K, onde K é constante elétrica. A carga que pode ser armazenada na esfera é igual a Q= C.U, 

onde U é a voltagem a que a esfera está submetida. Se a esfera é condutora (metálica), a carga 

se distribui uniformemente em sua superfície, dando uma densidade de carga por m2 igual a 

d= Q / A, onde A é a área da esfera, que é igual 4πR2. Substituindo uma fórmula na outra 

sucessivamente, chegamos a uma fórmula que relacione a densidade de carga d com o raio da 

esfera R. Vê-se imediatamente que se dobrarmos o raio da esfera a densidade cai oito vezes, 

ou seja, quanto menor o raio da esfera, maior a densidade de carga e assim maior o campo 

elétrico. Por isso Benjamin Franklin imaginou que se houvesse uma ponta próxima à base da 

nuvem carregada ligada a Terra por meio de um fio condutor, as cargas elétricas “escoariam” 

pelo fio antes que houvesse o raio. Daí denominar-se essa ponta de pára-raios. O que se 

percebeu com o tempo é que as pontas não tinham essa função, mas uma vez iniciada a 

descarga elétrica, era para a ponta que o raio se dirigia ou dela saía [11]. 

        As duas espécies de cargas, a positiva e a negativa, são de certo modo 

antagônicas, os seus efeitos anulam-se. Por isso, um corpo com um mesmo número de cargas 

negativas e positivas é eletricamente neutro. No entanto duas cargas elétricas do mesmo 

nome, ambas positivas ou negativas, repelem-se, enquanto que duas de nome contrário, uma 

positiva e outra negativa se atraem. 

        A partir do século XIX, muitos outros cientistas começaram a pesquisar a 

eletricidade. Em 1800, o físico italiano Alessandro Volta (1745 - 1827) inventou a pilha 

elétrica, que ganhou esse nome (usado até hoje) porque as primeiras pilhas eram formadas por 

moedas empilhadas. Volta, empilhou discos de cobre e zinco, separados por papelão 
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umedecido em uma solução de água salgada. O cientista então ligou as duas saídas das pilhas 

(chamadas de pólos) por um fio metálico, produzindo uma corrente elétrica. 

        Sempre que dois metais diferentes são imersos num eletrólito, solução líquida que 

se dissocia em íons, obtém-se um gerador químico. A explicação mais adequada dos 

processos químicos desenvolvidos nesse sistema só pode ser dada num curso de química, mas 

é possível entender o procedimento. Para isso, vamos considerar dois geradores químicos 

mais simples e eficientes: uma placa de cobre e outra de zinco imersa numa solução diluída 

em ácido sulfúrico (ver na figura 1). 

 

 

 
                                                                                               Figura 1: Pilha: placa de cobre e outra de zinco imerso em uma solução de ácido sulfúrico 

 

        Cada molécula de ácido Sulfúrico (H2 SO4) em água decompõe-se em íons: 2H+ e 

íon SO4
--. Por sua vez, essa solução ácida desloca íons CU+ + e Zn+ + da estrutura cristalina das 

placas de cobre e zinco. Como o zinco é mais solúvel do que o cobre, passa a solução uma 

quantidade muito maior de íons Zn++. Então a placa de zinco se torna “mais negativa” do que 

a de cobre, ou seja, ela terá uma quantidade maior de elétrons livres em excesso do que a de 

cobre. Se ambas forem ligadas por um fio condutor, os elétrons livres da placa de zinco fluem 

para a placa de cobre, estabelecendo-se uma corrente elétrica entre elas. Esse processo é lento, 

o que permite a utilização da corrente durante um tempo razoavelmente longo, até que os 

reagentes como a própria placa de zinco, se extingam (GASPAR, Alberto, 2000). 
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        A pilha de Volta despertou interesse enorme dando início ao estudo da corrente 

elétrica, base de muitas descobertas. Assim como Volta, muitos outros fizeram grandes 

descobertas, tais como: Hans Christian Oersted (1777 – 1851), químico e físico dinamarquês 

que vinha estudando os fenômenos do eletromagnetismo, descobriu em 1820, o efeito que tem 

seu nome, efeito Oersted, ou seja, a criação de um campo magnético por uma corrente 

elétrica, ao constatar que a passagem de uma corrente elétrica em um circuito elétrico faz 

desviar uma agulha magnética, situada na proximidade do circuito. A descoberta de Oersted 

foi desenvolvida posteriormente por Ampère. Andre-Marie Ampère (1775 - 1836), 

matemático e físico francês descobriu que na ausência de qualquer ímã, dois fios exercem, um 

sobre o outro, uma ação atrativa ou repulsiva, consoante o sentido das correntes que os 

percorrem. Sugeriu a existência de correntes moleculares e apresentou uma explicação das 

propriedades magnéticas em termos de eletricidade. Em 1822 Ampère descobriu os princípios 

da telegrafia elétrica. Após o Congresso Internacional de Eletricidade em Londres, o seu 

nome ficou ligado ao da intensidade da corrente elétrica. George Simon Ohm (1787 – 1854), 

físico alemão, ao fazer investigação no domínio das correntes elétricas, estabeleceu em 1826, 

a lei que tem o seu nome, lei de Ohm, em corrente contínua num circuito aberto sem força 

eletromotriz e em circuito fechado com uma resistência R. Estabeleceu a relação da diferença 

de potencial e a corrente elétrica. (ARAGÃO, Maria José, 2006, p.70). 

        Também com uma grande contribuição para a Ciência foi Charles-Augustin 

Coulomb (1736 – 1806), físico francês, veio a destacar-se no domínio da eletricidade e 

magnetismo. Das suas investigações sobre as forças de atração e repulsão entre corpos 

eletrizados, conclui que as mesmas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância 

que separam os corpos. É esta a definição da Lei de Coulomb ou das ações mútuas entre 

cargas pontuais, enunciada em 1759. (ARAGÃO, Maria José, 2006, p. 68 a 69).  

        Um dos cientistas mais geniais no campo da eletricidade foi Michael Faraday 

(1791 - 1867). Suas descobertas foram o ponto de partida para muitas aplicações práticas, 

como motores e geradores, trens e bondes elétricos. Outro que se destaca com centenas de 

inventos é Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, e também Alexander Graham Bell, 

criador do telefone.  

        O norte americano Thomas Edison (1847 - 1931) foi um dos cientistas mais 

criativos do mundo. Foi ele quem disse a famosa frase: "Gênio é 1% de inspiração e 99% de 

transpiração". Em 1882, Edison construiu sua primeira central elétrica, em Nova York, 
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movida a carvão. Conseguia acender 7200 lâmpadas por vez e iluminar um bairro inteiro! 

Mas o primeiro invento de Edison, no entanto, não deu o menor ibope. Era uma máquina de 

votar, que ele fez quando tinha 21 anos. Quem torceu o nariz para essa invenção jamais 

imaginou tudo o que Edison iria fazer depois disso. 

        Na primeira metade do século XIX, com uma bússola e um fio com corrente 

elétrica, Oersted estabeleceu uma ligação entre os fenômenos elétricos e os magnéticos. A 

partir daí, Ampère, Faraday e Maxwell construíram a teoria do eletromagnetismo, que 

possibilitou uma enorme transformação no modo de vida das pessoas, com a utilização 

progressiva do motor elétrico tanto na produção industrial quanto no uso de doméstico. Além 

disso, essa teoria permitiu o desenvolvimento das telecomunicações (GONÇALVES e 

TOSCANO, 1992, p.11). 

 

2.1 Circuitos Elétricos  

 

        Inicia-se o estudo da eletricidade pela eletrodinâmica e não pela eletrostática, 

porque a familiaridade que os alunos têm com uso dos aparelhos elétricos facilita a discussão 

desse tema, eletricidade. Partindo do reconhecimento dos elementos básicos de um circuito 

elétrico simples com lâmpadas e posteriormente com resistores elétricos, fontes e do arranjo 

das fiações nesses circuitos, assim como do uso em nosso dia-a-dia de eletrodomésticos (ferro 

elétrico, chuveiro elétrico, televisão, etc.), dos pára-raios, das ligações das lâmpadas e 

tomadas nas residências, em fim da distribuição de rede elétrica, é que são utilizados através 

das suas características para introduzir os conceitos de tensão elétrica, de corrente elétrica, de 

potência elétrica, do consumo, das prevenções, etc. 

        Procurando sempre relacionar o estudo de eletricidade com o nosso cotidiano, 

elaboramos questionários, experimentos simples de baixo custo ao longo do ano de 2009 com 

o objetivo de criar situações animadoras, ou seja, de melhorar a assimilação dos conteúdos de 

física aos alunos. Nestes experimentos mostramos as representações de circuitos básicos, com 

o intuito de mostrar a diferença entre circuito aberto e fechado e reconhecimentos dos 

elementos envolvidos. É importante que o aluno consiga generalizar após a análise de 

diferentes circuitos, o que eles têm em comum. Sabe-se que qualquer equipamento elétrico, 

eletrônico, eletromecânico, o mais simples que seja, necessita de uma fonte de energia elétrica 
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vindo da rede elétrica pública, ou por pilhas ou baterias. Analisando primeiramente os 

componentes elétricos, uma lâmpada, um interruptor liga/desliga, um soquete e a fiação, nas 

figuras - 2a e 2b, esses componentes formam o circuito elétrico. Dizemos que o circuito está 

fechado quando a lâmpada esta acesa, e aberto quando ela esta apagada. Quando o circuito é 

fechado e, portanto, a lâmpada acesa, uma corrente elétrica é estabelecida no circuito e, 

conseqüentemente se o circuito é aberto a lâmpada apagará, e não há corrente circulando no 

circuito.  

 

 
                 Figura 2a: Circuito aberto 

 

 
               Figura 2b: Circuito fechado                                                           
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• Os Circuitos Elétricos nas Residências 

 

       Os circuitos elétricos possuem fios condutores, ou placas metálicas, que ligam a 

fonte ao aparelho elétrico. A presença de fios elétricos é uma pista para descobrirmos como 

são constituídos os circuitos simples de uma residência. Se, por exemplo, olharmos para o fio 

de um ferro de passar roupa, terá a impressão de que ele é único, não permitindo fechar o 

circuito entre a fonte elétrica (a tomada) e o aparelho (o ferro elétrico). Outro fio é necessário, 

uma vez que o ferro elétrico não “encosta” na fonte como no circuito simples, por exemplo, 

numa lanterna. Se o plástico isolante do cabo que liga o ferro à tomada fosse retirado, 

veríamos que ele é composto de dois fios, cada um com uma capa plástica (não se deve fazer 

isso, pois pode provocar um curto-circuito, tomar um choque ou destruir o cabo do ferro 

elétrico). Assim, quando o ferro está funcionando, o circuito está fechado, portanto, é 

estabelecida uma corrente elétrica. 

 

2.1.1 Transformação de Energia elétrica em Térmica 

 

        Diariamente fechamos e abrimos muitos circuitos elétricos. Estes aparelhos 

possuem circuitos elétricos internos. Ao ligar estamos fechando o circuito e com isso 

estabelecendo uma corrente circundante por eles. Quando desejamos tomar um banho quente, 

usar uma roupa passada, comer um pão torrado, secar os cabelos, comer um pão de queijo 

quente, entre outros, temos que fechar os circuitos do chuveiro, do ferro de passar roupa, do 

forno elétrico, do secador de cabelos e com isso usar a energia térmica. Estes aparelhos são 

denominados resistivos. 

                     
Figura 3: Chuveiro e resistor interno 
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        Podemos representar o aparelho elétrico resistivo só por seu resistor, através do 

símbolo . Uma lâmpada incandescente também pode ser considerada um resistor, uma 

vez que a maior parte da energia elétrica (≈ 95%) é transformada em energia térmica em seus 

filamentos.  

 

2.1.2 Caracterização dos aparelhos elétricos e de suas fontes 

 

        Devem-se evitar o consumo excessivo de energia em nossa residência, pois além 

de afetar o bolso, não é desejável para o meio ambiente, porque temos que construir novas 

usinas hidrelétricas e a destruição do meio ambiente é inevitável em muitos casos. É possível 

ter uma idéia do consumo de um aparelho resistivo, isto é, da quantidade de energia elétrica 

que ele transforma em energia térmica, se conhecer sua potência elétrica e o tempo que ele 

fica ligado. O tempo é a incógnita possível de ser calculada e os equipamentos trazem fixados 

na sua estrutura externa a potência, então o cálculo da energia é uma conseqüência desses 

resultados.   

 

 
        Figura 4: Identificação de potência, voltagem, corrente 

 

        A potência elétrica de um aparelho indica a quantidade de energia elétrica que 

está sendo transformado em outras formas de energia num determinado tempo. Pode-se dizer 

que a potência é a rapidez com que se realiza um trabalho.  
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        Quanto mais energias forem transformadas em um menor intervalo de tempo, 

maior será a potência do aparelho. Portanto, podemos concluir que potência elétrica é uma 

grandeza que mede a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outra forma de 

energia. Define-se potência elétrica como a razão entre a energia elétrica transformada e o 

intervalo de tempo dessa transformação.  

        A definição de potência elétrica, como se vê no quadro da figura 5, não é o único 

modo que nós temos para a sua determinação 

 

 

           Figura 5: Fórmula potência elétrica  

   

Na eletrodinâmica, lidamos muito com os valores de tensão elétrica e corrente elétrica, 

e, portanto, nos seria muito útil termos uma maneira de determinar a potência elétrica sabendo 

os valores dessas grandezas. Considere então um dispositivo que esteja participando de um 

circuito elétrico. Esse dispositivo é chamado de bipolos e possui dois terminais, um por onde 

a corrente entra e outro por onde a corrente sai. Pilhas e lâmpadas são exemplos de bipolos. 

Para a corrente passar por esse bipolos é necessário que seja estabelecida uma diferença de 

potencial (U) nos seus terminais, ou seja, uma tensão. Sabendo-se o valor dessa tensão e o 

valor da corrente que flui pelo bipolos, podemos calcular o valor da potência elétrica através 

da formula mostrada no quadro abaixo, figura 6. 

 
 Figura 6: Bipolos (P=U.i) 
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        Quando utilizamos algum aparelho que funciona à base de transformação de 

energia, podemos observar que ele esquenta durante o seu funcionamento. Isso não é diferente 

quando estamos lidando com aparelhos que funcionam à base de energia elétrica. Esse 

aquecimento é conhecido como efeito Joule, e ele é fruto das colisões que os elétrons sofrem 

contra os átomos e íons que pertencem ao condutor. A energia que é drenada nesse 

aquecimento é chamada de energia dissipada. 

        Se tomarmos a lei de Ohm, junto com a fórmula que se encontra na figura 5, é 

possível determinar o valor da potência elétrica dissipada. Observe o quadro abaixo, figura 7: 

 

 
 Figura 7: Substituição de fórmulas 

         

        Com as duas últimas fórmulas do quadro, é possível determinar a potência 

dissipada e, com a fórmula que se encontra no canto inferior direito do quadro acima, pode-se 

responder uma pergunta que várias vezes são levantadas na sala de aulas sobre esse assunto: 

"Quando colocamos a chave do chuveiro na posição inverno, aumentamos ou diminuímos a 

resistência do chuveiro?" O chuveiro é ligado a uma tensão praticamente constante. Na 

posição inverno, a água sai mais quente e por isso está havendo uma maior dissipação de 

energia. Se a tensão é constante, para ocorrer o aumento da potência é necessário diminuirmos 

o valor da resistência, ou melhor, o comprimento do resistor, conseqüentemente haverá uma 

maior corrente, resultando no aumento de potência dissipada e maior consumo de energia. 

Observe a fórmula mencionada, a resistência está no denominador, e por isso a sua redução 

acarreta no aumento da potência dissipada. Nos livros didáticos em geral, são adotados dois 

sistemas de unidades, o sistema internacional e o sistema prático. As duas unidades de 
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potência mais usadas são o watt (W) e o quilowatt (kW). Elas estão representadas na figura 9 

a seguir, assim como a conversão entre elas. 

 

 

                             Figura 8: Esquemático elétrico do chuveiro elétrico 

 

• Potencia elétrica 

 

 
        Figura 9: Conversão de unidades de potência 

 

• Energia elétrica  

 

        No Sistema Internacional, a unidade de energia elétrica é o joule (J), mas na 

prática usamos o quilowatt hora (kWh). A conta de consumo de eletricidade da sua residência 

vem nessa unidade.   

 



29 
 

 
 Figura 10: Conversão de unidade de energia 

 

        Note que o kWh é uma unidade de medida grande e por isso ela é compatível 

para o uso nas medidas de energia elétrica. Imagine que sem avisar a companhia de 

fornecimento de energia elétrica resolvesse enviar a conta de luz em joules. O valor da 

energia consumida seria o valor em kWh multiplicado por 3.600.000J. O resultado seria um 

valor muito grande que no mínimo resultaria em um susto no dono da conta. 

 

• Cálculo do consumo de energia elétrica 

 

        Vamos por meio de um exemplo bem simples ver como é feito o cálculo do 

consumo de energia elétrica. Considere um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de 

potência de 5.200W. Primeiro, devemos passar a potência do chuveiro para kW e o tempo do 

banho para horas, conforme está na figura 11. 

 

  
        Figura 11: 1º Resolução – transformação de unidades 
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        Com a potência em kW e o tempo em horas, o resultado do consumo já sairá em 

kWh. Para obter esse consumo, usaremos a formula que foi apresentada na figura 5, pois nós 

temos o tempo e a potência do chuveiro. 

 

 
Figura 12: 2º Resolução – cálculo do consumo de energia 

 

 

        Se soubermos o valor do kWh cobrado pela concessionária, poderemos 

determinar qual foi o custo desse banho. Vamos tomar o preço cobrado pela concessionária 

que fornece energia, que vale R$ 0,41, e vamos multiplicar esse valor pelo valor da energia 

consumida durante o banho, nesse caso, 0,87kWh, chegando num valor de R$ 0,35 centavos. 

        Um valor relativamente pequeno, mas se considerarmos uma família com quatro 

membros, cada um tomando um banho de 10 minutos por dia, teremos um consumo diário de 

mais de um real. Se pensarmos no consumo mensal, teremos na conta mais de quarenta reais 

devido somente aos banhos da família. Então podemos concluir que o chuveiro realmente é 

responsável por uma fatia significativa na despesa mensal com a conta de luz. 

        A potência elétrica é uma grandeza que caracteriza o consumo de um aparelho, 

mas não é suficiente para identificar uma lâmpada. Por esta razão o fabricante informa, além 

da potência, também a tensão (ou Voltagem) no corpo da lâmpada. 

       Uma lâmpada de 110 W e 220 V ilumina pouco quando é submetida a uma tensão 

de 110 V e pode nem acender se a voltagem for muito menor. Por outro lado, uma lâmpada de 

110 W e 115/127 V queimará se for submetida a uma tensão de 220 V. Por isso é importante a 

indicação da voltagem nos equipamentos, por exemplo: 1,5 V nas pilhas, 12 V nas baterias. 

Nas residências, costuma-se utilizar tensões cujos valores são 110 V ou 220 V. Valores esses, 

que variam de acordo com a potência total de sua residência. Até um determinado valor de 
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potência utilizamos 110 V e acima do qual será utilizada tensão 220 V. Este valor limitante 

varia de concessionária para concessionária de energia.  

        Podemos dimensionar os fios e os dispositivos de proteção utilizando a expressão 

i= P / U para sistema monofásico ou bifásico. Desde que não existam aparelhos repetidos, 

como exemplo: chuveiro, ar condicionado, etc., caso isso ocorram temos que somar a potência 

dos aparelhos que são repetidos e multiplicar por um fator que é fornecido pela concessionária 

de energia, aqui em Rondônia é a CERON. Conhecendo a potência total, que é a soma das 

potências dos aparelhos e lâmpadas, e dividindo-a pela tensão, teremos a corrente elétrica 

estabelecida no circuito se todos eles funcionarem ao mesmo tempo. Desta forma, podemos 

dimensionar a espessura dos fios e a capacidade dos fusíveis adequados para esta instalação. 

Na maioria das vezes as tomadas, lâmpadas não funcionam todas ao mesmo tempo, então para 

cada potência existe um fator multiplicador correspondente. 

 

2.1.3 Códigos de cores dos resistores de valores fixos 

         Cada cor e sua posição no corpo do resistor representam um número, de acordo 

com o seguinte esquema: 

 

PRETO MARROM  VERMELHO  LARANJA  AMARELO  VERDE AZUL VIOLETA CINZA BRANCO  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabela 1: Código de Cores padrão de resistores fixos            

 

        A primeira faixa do resistor é interpretada como o primeiro dígito do valor 

ôhmico da resistência do resistor. Para o resistor mostrado abaixo, a primeira faixa é amarela, 

assim o primeiro dígito é 4. 

   
                     Figura 13: Detalhes das cores no resistor - filme de carbono (carvão) 
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        A segunda faixa dá o segundo dígito. Essa é uma faixa violeta, então o segundo 

dígito é 7. A terceira faixa é chamada de multiplicador e não é interpretada do mesmo modo. 

O número associado à cor do multiplicador nos informa quantos "zeros" devem ser colocados 

após os dígitos que já temos. A quarta faixa (se existir), um pouco mais afastada das outras 

três, é a faixa de tolerância. Ela nos informa a precisão do valor real da resistência em relação 

ao valor lido pelo código de cores. Isso é expresso em termos de porcentagem. A maioria dos 

resistores obtidos nas lojas apresenta uma faixa de cor prata, indicando que o valor real da 

resistência está dentro da tolerância dos 10% do valor nominal [06]. A codificação em cores, 

para a tolerância é a seguinte: 

 

                  

 

            Tabela 2: Valores da quarta faixa – tolerância 

 

 

        Nosso resistor apresenta uma quarta faixa de cor OURO. A ausência da quarta 

faixa indica uma tolerância de 20%. Para fazer uma leitura corretamente e rápida, procure a 

faixa de tolerância, normalmente prata e segure o resistor com essa faixa mantida do lado 

direito. Valores de resistências podem ser lidos rapidamente e com precisão, isso não é difícil, 

mas requer prática. Portanto, o valor teórico do resistor da fig. 13 é: (4,7kΩ ± 5% de 

tolerância).  

 

2.2 A Importância dos fusíveis e Disjuntores 

 

        A corrente elétrica em qualquer fio sempre acaba provocando um aquecimento. O 

fusível de rosca e o de cartucho é constituído por um fio de um material com ponto de fusão, 

que derrete com o aquecimento devido à sobrecarga, com o objetivo de proteger os fios da 

instalação e os equipamentos. Isto acontecerá quando a corrente elétrica ultrapassar o valor 

especificado no fusível: 15 A, 30 A, etc.  

        Quando o fio do fusível funde o circuito Elétrico fica aberto impedindo a 

passagem de corrente. Sem eles, é possível que um circuito sobrecarregado danifique um 

OURO MARROM VERMELHO OURO PRATA 

TOLERÂNCIA ±±±± 1% ±±±± 2% ±±±±5% ±±±±10% 



33 
 

aparelho elétrico ou até inicie um incêndio. Os circuitos devem ser equipados com fusíveis, 

cujos valores máximos de corrente elétrica sejam menores que os valores máximos tolerados 

pelos fios da instalação elétrica (figura 14).  

 

  
                                                 Figura 14: Modelos de fusíveis 

        Os circuitos podem também ser protegidos por disjuntores, que utilizam ímãs ou 

barra bimetálicas para abrir um interruptor. Estes dispositivos abrem automaticamente um 

circuito quando a corrente excede um valor predeterminado. Neste caso, não é preciso 

substituí-los, e sim ligar novamente a chave do disjuntor depois de consertar o defeito na 

instalação. 

        Temas assim visam alertar, orientar, enfim de uma maneira diferente de abordar 

apenas o expositivo nas salas de aulas, onde muitos professores fazem. Na intenção de 

expandir o conhecimento sobre temas envolvendo a eletricidade, os alunos ficaram 

incumbidos de investigar a instalação elétrica em suas residências. Verificando a tensão 

elétrica, corrente máxima que o disjuntor suporta, corrente do chuveiro elétrico e outros. Mas, 

para que seja feita as investigações o aluno sempre deve ser orientado para que não manuseie 

de forma incorreta a proteção, ou seja, os fusíveis ou disjuntores quando estão em 

funcionamento, pois sabemos que são graves as conseqüências. 

  
                                                   Figura 15: Disjuntor 
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2.2.1 Resistência Elétrica         

        Os fios no interior de um aparelho resistivo podem limitar de forma diferenciada, 
a intensidade de corrente elétrica num circuito. Esta limitação está relacionada ao tipo de 
material utilizado no resistor, as suas dimensões físicas (comprimento e diâmetro) e a sua 
temperatura. 

 R = (ρρρρ    ℓ) / A       

           

A propriedade dos resistores de limitar a intensidade da corrente elétrica 

é denominada resistência elétrica (R) 

                   A intensidade da corrente elétrica estabelecida em um circuito não depende 

apenas de sua resistência elétrica, e sim depende também da tensão a que ele está submetido. 

Uma lanterna com apenas um pilha acende mais fracamente do que quando alimentada por 

duas ou três pilhas em série, quando sua lâmpada necessita de tensão 3,0 V ou 4,5, 

respectivamente. O brilho maior da lâmpada significa que há maior intensidade de corrente 

elétrica estabelecida no circuito. Como a lâmpada da lanterna é a mesma, pode-se imaginar 

que a resistência elétrica do resistor (o filamento da lâmpada) não deve ter sido alterada. É a 

mudança de tensão que provoca a alteração na corrente e, conseqüentemente, o brilho. Por 

outro lado, numa situação onde a tensão não varia, é possível alterar o valor da corrente 

variando a resistência elétrica do resistor. É isto que o fabricante de lâmpada faz para 

construir lâmpadas de várias potências (25 W, 60 W, 100 W) numa mesma tensão (110 V). 

Há uma relação entre tensão, resistência e corrente elétrica. ‘Matematicamente, a resistência 

elétrica (R) em circuito monofásico ou bifásico pode ser obtida dividindo-se a tensão (U) pela 

corrente elétrica (i) estabelecida num resistor’.                                                      

                         Resistência elétrica → R = U / i ← corrente elétrica 

                                                                         ↑ tensão elétrica 

        Para alguns resistores, se traçarmos um gráfico da tensão em função da corrente, 

os pontos estarão praticamente alinhados segundo uma reta que passa próximo de todos eles 

(figura 16-a). Neste caso, a resistência do resistor pode ser considerada constante dentro do 

intervalo de tensão utilizada. Quando isto acontece, a corrente é proporcional à tensão 

aplicada e a razão entre a tensão e a corrente elétrica é uma constante. Denominados pela 
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Primeira Lei de Ohm, os resistores que satisfazem esta condição, são chamados de 

Resistores Ôhmicos.  

    
                 Figura 16-a: Gráfico U x i, resistor com resistência elétrica constante 
                 Figura 16-b: Físico alemão Georg Simon Ohm (1787 – 1854)  
 

 

        A resistência elétrica é uma propriedade de cada material, por exemplo, nas 

mesmas condições o fio de cobre possui resistência menor do que o fio de alumínio, para a 

mesma bitola e cumprimento. Por outro lado todos os metais possuem seu ponto de fusão, e 

quando isso acontece em um equipamento, no caso num chuveiro ou numa lâmpada, dizemos 

que a resistência deste aparelho queimou. 

 

2.2.2 Correntes Elétricas, Precauções e Resistividades dos Materiais 

  

        O valor da corrente elétrica estabelecida vai depender das condições dos corpos. 

Os tecidos internos são bons condutores de eletricidade e a pele seca é um mau condutor. 

Normalmente, a resistência elétrica de nossa pele é grande e limita o estabelecimento de uma 

corrente elétrica, caso a atenção aplicada não seja muito grande. Com a pele seca, por 

exemplo, não tomamos nenhum choque submetido à tensão 12 V, mas se a pele estiver úmida 

a resistência elétrica diminui e com isso podemos levar um choque considerável. 

        Há casos em que uma pessoa pode tomar choque ao tocar em um equipamento 

elétrico ou até mesmo em torneira, pois ao tocar nesses equipamentos e principalmente se a 

mesma estiver em contato direto com o solo, esta conduzirá a corrente para o solo, ou seja, 

ocorrerá o escoamento da carga elétrica para a grande massa, a Terra.   
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        Para evitar que isto ocorra, deve-se aterrar a carcaça desses aparelhos, por meio 

de fio terra.  Este fio conduz a corrente elétrica indesejável para a terra. Como o fio metálico é 

melhor condutor de eletricidade do que o corpo humano, isto é, tem resistência elétrica menor, 

a corrente elétrica é praticamente desviada para o fio, evitando o choque. Podemos conseguir 

diferentes correntes elétricas num circuito variando a tensão e mantendo a resistência elétrica 

do resistor praticamente constante. Em geral, não é isso que fazemos nos aparelhos resistivos 

de nossa residência. Por exemplo, para conseguirmos diferentes aquecimentos no chuveiro 

(posição verão ou inverno) ou no ferro de passar roupa, variamos a resistência elétrica que 

existe no interior deste aparelho. 

        Isto é possível submetendo à mesma tensão há diferentes comprimentos do fio 

utilizado com resistor. Quanto maior o comprimento de um fio (ℓ), maior a resistência elétrica 

(R), menor a intensidade de corrente elétrica e, conseqüentemente, menor o aquecimento.           

Para variar a resistência elétrica de um resistor, podemos também utilizar fios de mesmo 

material e comprimento, mas com diâmetros diferentes. Um fio grosso, de maior área de 

secção transversal (A), permite o estabelecimento de uma corrente elétrica maior que um fio 

mais fino, submetido à mesma tensão. Um fio grosso oferece menos resistência à corrente 

elétrica que um fio fino, do mesmo material e comprimento. Além dos fatores associados à 

dimensão física dos fios, se eles forem feitos de materiais diferentes (cobre, chumbo, níquel-

cromo, etc.) terão resistências elétricas também diferentes, ainda que sejam de mesmo 

comprimento e diâmetro. Quando utilizamos um fio para ligar um aparelho a uma fonte, ele 

deve ter baixa resistência elétrica. Caso queiram-se limitar a corrente, e não simplesmente 

conduzi-la, utilizamos um resistor de alta resistência elétrica em um trecho do circuito. Por 

esta razão, o resistor do chuveiro é de níquel-cromo e não de cobre. O comportamento 

diferenciado que os materiais apresentam em relação à corrente elétrica pode ser traduzido por 

uma grandeza denominada resistividade (ρ).         

• Resistividade 

        Através da segunda lei de Ohm, temos produto da resistividade do material (em 

ohms) pelo comprimento do fio (em metros) dividido pela área da secção transversal (em m²) 

é também uma forma de determinar a resistência elétrica (em ohm) do resistor. 

        R = (ρ ℓ) / A → Nos permite calcular a resistência elétrica de um fio. 
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        Ohm verificou que a resistência elétrica (R) é diretamente proporcional ao 

comprimento do fio condutor e inversamente proporcional à área de sua seção 

transversal. A constante de proporcionalidade ρ depende da natureza do material condutor, 

da temperatura e das unidades adotadas. 

        Em um metal, à temperatura constante, a densidade de corrente é diretamente 

proporcional ao campo elétrico aplicado, então,  

  , 

onde σ é uma constante denominada de condutividade. Assim, quanto maior for a 

condutividade de um material menor deve ser o campo E para criar uma mesma densidade de 

corrente J. A constante �(E), algumas vezes é função do campo elétrico aplicado. O recíproco 

da condutividade é chamado de resistividade, então;  

                                                                                    

usando este resultado obtemos que,  

                                                                                

                    Na tabela 3, apresentamos valores característicos de resistividades de alguns 

materiais.  

 
        Tabela 3: Resistividade de alguns materiais e Coeficiente de Temperatura 
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                    Para entendermos melhor a origem, ou num seguimento da visão física e 

matemática da fórmula da resistividade, integremos ambos os lados da equação em um 

percurso ao longo do condutor. 

 

      
                                                                     
onde o vetor dℓ é paralelo a J. Sendo assim, a integral do lado esquerdo pode ser reescrita 

como:  

 

           
                                
 

Portanto, a integral do lado direito da equação é denominada por resistência do condutor, ou;   

                                                                                    

                 De acordo com a definição de resistividade elétrica, dada acima, tem-se que ela é 

uma grandeza característica de cada material. Quanto melhor condutor for o material do fio, 

tanto menor será sua resistividade. Por isso, os metais são de um modo geral as substâncias 

com menor resistividade.  

               A resistividade de um material também depende entre outras coisas, assim como da 

temperatura. Em geral, a resistência dos metais aumenta com a temperatura. Isto não é uma 

surpresa, pois com o aumento da temperatura, os átomos se movem mais rapidamente dentro 

do material, promovendo com isto o crescimento dos choques entre os elétrons livres e os 

átomos. Podemos dizer que a resistividade dos metais aumentam linearmente com a 

temperatura. Isto é, 

                                                              

onde ρo é a resistividade a uma temperatura inicial de referência To, tal como 0oC ou 10oC e 

(α) é coeficiente da temperatura para a resistividade, veja tabela 3. Note que o coeficiente de 
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temperatura pode assumir valores negativos. Por quê? Isto significa que para altas 

temperaturas alguns elétrons que não estavam livres, ficam livres e vão conseqüentemente 

contribuir para a corrente elétrica.          

 

 

 

 

           

       Figura 17: Interior de um fio Condutor 

                                       

 
 Fig. 18: Resistência à passagem de elétrons no interior do condutor 

 

                  A resistividade de um material depende da temperatura, aumentando quando se 

aquece o condutor, na maior parte dos casos. Assim, quando a temperatura de um fio condutor 

aumenta, geralmente sua resistência aumenta em vista do aumento da resistividade da 

substância que o constitui. Microscopicamente, a corrente elétrica consiste num fluido de 

elétrons movendo-se ao longo de uma estrutura cristalina. A rede cristalina forma obstáculos, 

de modo que o movimento dos elétrons, quando visto microscopicamente, parece caótico. 

Cada vez que um elétron aproxima-se de um desses obstáculos da rede cristalina, seu 

movimento é desviado, algumas vezes retroativamente. Esse movimento tipo zig-zag é 

ilustrado na Figura 18, onde é indicado o sentido do campo elétrico, o movimento de um 

elétron e a velocidade de deriva. Esta velocidade define o movimento efetivo do elétron. Entre 

os vários fatores que afetam o movimento eletrônico num condutor, a temperatura é um dos 

mais importantes. À medida que a temperatura aumenta vibrações são introduzidas, de modo 
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que desordens localizadas impedem mais efetivamente o movimento eletrônico [20]. Conclui-

se que a resistência elétrica também depende da temperatura.   

    , 
    

onde, Ro é a resistência do fio a temperatura inicial To e R e a resistência na temperatura final 

T. 

                    Sabe-se que, enquanto uma corrente elétrica é estabelecida em um circuito, está 

havendo uma transformação de energia. Nos aparelhos resistivos há transformação de energia 

elétrica em térmica por meio do efeito Joule (P= R i2) e esta energia é totalmente aproveitada 

obedecendo, o princípio da conservação de energia. Isto significa que, se colocarmos um 

ebulidor elétrico num recipiente fechado e constituído de um material isolante térmico, com 

certa quantidade de água de massa conhecida, e medirmos sua variação de temperatura após 

um determinado tempo de funcionamento, pode-se calcular a quantidade de energia absorvida 

pela água. Esta quantidade de energia medida em joule deverá ser igual ao produto da 

potência dissipada pelo intervalo de tempo que o aparelho ficou ligado (se desprezarmos as 

perdas por aquecimento dos fios de ligação).  

 

3. CIRCUITOS COM RESISTÊNCIAS ASSOCIADAS 

 

3.1 Associações de Resistores em Paralelo     

                 

                   No circuito em paralelo, figura 19-a, as resistências estão ligadas a um ponto 

comum em suas extremidades. As diversas resistências estão submetidas à mesma diferença 

de potencial, e a intensidade de corrente total é dividida entre os elementos do circuito, de 

modo inversamente proporcional às resistências. 

                   Se certo número de resistências R1, R2 e R3 estiverem associadas em paralelo, a 

resistência efetiva ou equivalente do conjunto poderá ser calculada, por 

1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3,      pois i T = i1 + i2 + i3,  
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Como i = U / Req ; i 1 = U / R1 ; i2 = U / R2 ;  i3 = U / R3,  ou seja, todas as resistências estão 

sujeitas a mesma tensão, então temos 

U / Req = U / R1 + U / R2 + U / R3. Dividindo esta equação por U.  

1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3  

Temos que P = U i     e    U = Req  i   então   P = U² / Req → 1 / Req = P / U²,    portanto  

1 / Req = (P1 + P2 + P3) / U² sendo P1, P2 e P3 as potências dos aparelhos correspondentes 

respectivamente às resistências R1, R2 e R3. 

Neste tipo de associações de resistores, podemos interromper qualquer um, que os demais não 

serão interrompidos. 

 
     Figura 19-a: Circuito com resistores em paralelos.            Figura 19-b: Circuito em paralelo / i3 = 0 

 

3.1.1 As leis de Kirchhoff (LCK e LTK) 

 

• Lei de corrente de Kirchhoff (LCK)                     

                   A conexão de dois ou mais elementos do circuito cria uma junção chamada nó. 

Quando a junção é dois elementos e um nó, chamamos de nó simples e quando são três ou 

mais elementos e um nó chamam-se de nó principal. A lei de Kirchhoff determina que em 

qualquer nó (principal ou não) a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes 

que saem. A conservação da carga elétrica é a base da lei. 

. 
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• Lei de Tensão de Kirchhoff (LTK) 

                    Para qualquer malha fechada em uma rede que seja percorrida em um único 

sentido, a lei de tensão de Kirchhoff diz que a soma algébrica das tensões é zero. Algumas das 

tensões podem ser fontes de tensão, enquanto outras resultam de elementos passivos. Para os 

circuitos resistivos de cc, estas últimas tensões serão da forma V = R i. Percorrendo a malha, 

caso entremos num elemento pelo terminal de potencial negativo, logo, a tensão é tomada 

como negativa na soma.  

               

      

3.1.2 Circuito com resistências em série     

          

                    Diz-se que existem resistências (resistores) associadas em série quando as 

mesmas são ligadas extremidade com extremidade, diretamente ou por meio de trechos de 

condutores.               

        
   Figura 20-a: Circ. com resistores em série.                           Figura 20-b: Circ. com resistor equivalente. 

 

                    A figura 20-a mostra que a mesma corrente ‘ i ’ percorre todas as resistências e 

que a tensão U se divide pelos diversos elementos que constituem o circuito. Assim:  

UAD  = UAB + UBC + UCD  como UAD = Req i  ;  UAB = R1 i  ; UBC = R2 i  ;  UCD = R3 i 
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Substituindo, temos Req i = R1 i + R2 + R3 i, dividindo esta por i, Req = R1 + R2 + R3. A 

desvantagem neste tipo de circuito é quando uma resistência (lâmpada) queima ou são 

interrompidas, as demais também serão interrompidas. 

 

3.1.3 Como podemos medir a corrente e a tensão nos circuitos elétricos? 

 

                    Amperímetro e voltímetro são instrumentos de medidas utilizados para medir, 

respectivamente, corrente e tensão elétrica. Estes instrumentos possuem dois terminais, que 

permitem sua conexão a um circuito, e uma escala graduada, que indica o valor da corrente, 

no amperímetro, e de tensão elétrica, voltímetro. 

 

 
                                                   Figura 21: Multímetro Digital  

 

                    Para medir o valor da corrente elétrica, o amperímetro deve ser conectado em 

série ao circuito. Nos esquema a seguir figura 22-a, o amperímetro mede a corrente no 

resistor de resistência R. O amperímetro é um instrumento que também possui um circuito e, 

portanto, tem resistência elétrica. Quanto menor for esta resistência elétrica, melhor será a 

precisão do aparelho de medida e com isso produzindo uma queda de tensão insignificante em 

comparação com as demais. Por esta razão, um amperímetro ideal teria resistência interna 

nula. 
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  Figura 22-a: Amperímetro em série.                                                Figura 22-b: Voltímetro em paralelo. 

 

                    O voltímetro na figura 22-b mede a tensão aplicada num elemento de circuito. 

Para isso, deve ser conectado em paralelo na rede de energia elétrica. A resistência elétrica do 

circuito do voltímetro geralmente é alta para que a corrente que se estabeleça nele seja 

insignificante comparativamente com a outra corrente do circuito. Assim, sua presença 

praticamente não altera a corrente elétrica do restante do circuito. Um voltímetro ideal teria 

nele estabelecido uma corrente elétrica nula.    

 

• Você pode ligar os aparelhos de uma residência em série? 

 

                    Imagine a confusão se as ligações da instalação elétrica nas residências 

estivessem em série; para que esse aparelho elétrico funcionasse, todos os outros do circuito 

deveriam estar também ligados. Além disso, a queima ou o desligamento de um deles 

implicaria o desligamento de todos. Mesmo que todos eles estivessem ligados, seu 

desempenho seria precário, com uma corrente estabelecida menor do que a desejável, ou seja, 

quando ligados em paralelo. Isto ocorre porque a tensão de 110 V ou 220 V estaria dividida 

por todos os aparelhos consumidores da casa. 

                   Nas residências, são poucos os exemplos de aparelhos conectados em série, como 

alguns tipos de árvores de natal, que conhecemos. A ligação de fontes de energia elétrica em 

série, entretanto, é mais comum, em lanternas, rádios, etc. Esse tipo de ligação proporciona 

uma tensão maior do que se utilizasse somente uma fonte, então ela é obtida se o terminal 

negativo de uma fonte é conectado ao terminal positivo da seguinte. 
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3.2 Da Geração de energia até o consumidor 

 

                    A energia elétrica gerada em uma usina passa por uma subestação, o 

transformador eleva a tensão gerada para evitar as perdas por efeitos Joule, esta energia é 

transportada através de fios de ligação – cabos de alta tensão – até outras subestações. 

 

 
 Figura 23: Transformador de baixa            Figura 24: Usina Hidrelétrica - Itaipu 

 

                    O objetivo de elevar-se a tensão para transmiti-la é reduzir a perda de energia por 

efeito Joule na fiação que conduz a corrente elétrica, ou seja, procura-se transmitir utilizando 

a alta tensão e baixa corrente, para que a potência dissipada (P = R i²) seja pequena. Já o 

rebaixamento da tensão até 110 V e 220 V ocorre para diminuir os riscos ao consumidor.      

        A tensão gerada numa usina hidrelétrica é normalmente alternada salve exceção 

a usina de Itaipu. Note no gráfico da figura 25, que o valor da tensão varia rapidamente, numa 

freqüência de 60 Hz, isto é, em 1/60 s ela atinge o valor máximo, decresce, inverte de sentido, 

atinge outra vez o valor máximo no outro sentido e volta a atingir a situação inicial. Este tipo 

de tensão gera nos circuitos uma corrente alternada. A tensão gerada por pilhas e baterias 

origina uma corrente que se mantém constante em módulo e sentido, denominada corrente 

contínua (GONÇALVES e TOSCANO, 1992, p.63).     
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                    Figura 25: Gráfico de tensão alternada e contínua     

 

 

                    A corrente alternada ou AC é a corrente elétrica na qual a intensidade e a direção 

são grandezas que variam ciclicamente ao contrário da corrente contínua DC, que tem direção 

bem definida e não varia com o tempo. Em um circuito de potência de corrente alternada a 

forma da onda mais utilizada é a onda senoidal, no entanto, ela pode ser apresentada de outras 

formas como, por exemplo, em onda triangular e onda quadrada. Esse tipo de corrente surgiu 

com Nicola Tesla, que foi contratado para construir uma linha de transmissão entre duas 

cidades de Nova York. Naquela época Thomas Edison tentou desacreditar Tesla de que isso 

daria certo, no entanto, o sistema que Tesla fez acabou sendo adotado. A partir de então a 

corrente elétrica em forma de corrente alternada passou a ser muito utilizada, sendo hoje 

aplicada na transmissão de energia elétrica que vai das companhias de energia elétrica até os 

centros residenciais e comerciais. A corrente alternada é a forma mais eficaz para transmissão 

de energia elétrica por longas distâncias, pois ela apresenta facilidade para ter o valor da sua 

tensão alterado por aparelhos denominados transformadores [10]. 

 

 
3.2.1 As Características Básicas da Eletricidade nas Redes Públicas 

 
 

                    Em alguns municípios a rede elétrica é monofásica, ou seja, possui dois fios, um 

fio fase, que é o fio energizado e um fio neutro, que pode ser tocado sem que se leve choque 

quando o circuito está aberto. Nesse caso, esta rede só pode ser ligada aparelhos de 

especificação 110 V. Ás vezes a rede elétrica é constituída de dois fios fase e a tensão 

fornecida é 220 V. Também em outros casos, chegam três fios, sendo dois fios fase e um fio 

neutro, nesse caso, a rede é chamada de bifásica, podendo ligar aparelhos de 110 V ou 220 V, 

dependendo do circuito residencial. O sistema trifásico é a forma mais comum de geração, 

transmissão e distribuição elétrica em corrente alternada. Este sistema incorpora o uso de três 
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ondas senoidais balanceadas, defasadas em 120 graus entre si, de forma a balancear o sistema, 

tornando-a muito mais eficiente ao se comparar com três sistemas isolados. As máquinas 

elétricas trifásicas tendem a ser mais eficientes pela utilização plena dos circuitos magnéticos. 

As linhas de transmissão permitem a ausência do neutro, e o acoplamento entre as fases reduz 

significantemente os campos eletromagnéticos. Finalmente, o sistema trifásico permite a 

flexibilidade entre dois níveis de tensão [20]. 

 

 

3.2.2 Detalhes da Instalação Elétrica Residencial 
 
 
 
                    Na descida dos fios elétricos em uma residência ou indústria chega alguns fios 

que vem da rede de distribuição, passando pelo medidor que tem como finalidade medir o 

consumo de energia elétrica e em seguida saem alguns fios do medidor e vai até o quadro de 

distribuição da residência ou indústria, onde temos um disjuntor geral e outros secundários. 

Os números de fios que vem da rede de distribuição até o relógio e do relógio até o quadro de 

distribuição dependem da carga demandada da residência ou indústria. Da chave geral os fios 

podem ser combinados dois a dois podendo fornecer tensões 110 V e 220 V passando por 

outras chaves de distribuição, fase e neutro (110 V) e fase - fase (220 V).     

 

                                                                  
                                Figura 26: Chegada de energia no padrão   
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                              Figura 27: Quadro de distribuição de energia elétrica 

 

• Como devemos dimensionar os fios e disjuntores numa instalação 

elétrica? 

        A escolha da fiação adequada para uma instalação deve levar em conta a corrente 

máxima que os fios suportam. A tabela 4 a seguir, fornece a corrente máxima que pode ser 

estabelecida em fios de cobre de diferentes diâmetros. 

        A espessura dos fios de ligação tem um papel importante. Dimensionar a fiação 

de um circuito é determinar a seção padronizada (bitola) dos condutores deste circuito, de 

forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos cabos, por um tempo 

ilimitado, sem que ocorra superaquecimento. Dimensionar os disjuntores (proteção) é 

determinar o valor da corrente nominal do disjuntor de tal forma que se garanta que os 

condutores da instalação e os equipamentos não sofram danos por aquecimento excessivo 

provocado por sobrecorrente ou curto-circuito.   

 

Área de secção 
transversal do fio 

em mm² 

1,50 2,50 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 

Corrente máxima 
que o fio suporta 

em ampères 
15,5 21,0 28,0 36,0 50,0 68,0 89,0 111,0 134,0 

   

Tabela 4: Relação área de secção transversal – i Máxima em Condutores 
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• Como Instalar Corretamente Tomadas e Lâmpadas?  

 

                    Refletindo analogamente sobre o funcionamento das lâmpadas e aparelhos de 

uma residência, é possível dizer que as suas ligações são todas “independentes”, por exemplo, 

quando desligada a lâmpada da cozinha ou se a mesma estiver com defeito, nada acontece no 

funcionamento da lâmpada da sala ou no aparelho de TV. Isto significa que eles estão 

Associados em Paralelo.   

 

 
                        Figura 28: Ligação em paralelo das tomadas e lâmpadas 

                    

                    A seguir será mostrada a forma correta e incorreta de fazermos a instalação de 

uma lâmpada e seu interruptor. No primeiro caso conforme a figura 29, o fio neutro vai para 

um dos pontos de contato do soquete da lâmpada. O fio fase vai para o interruptor e é ligado a 

um de seus pontos de contato. Finalmente, um fio vem do outro ponto de contato do 

interruptor ao soquete. Esta é a maneira correta de instalar a lâmpada e interruptor, pois com 

o circuito aberto não há perigo de tomarmos choque no soquete da lâmpada. 
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                       Figura 29: Instalação correta de uma lâmpada 

 

 

 

 
                            Figura 30: Instalação incorreta de uma lâmpada 

              

                    Na figura 30, mostra uma ligação feita de maneira incorreta. Observe que o fio 

neutro vai para o interruptor e a fase vai para o soquete da lâmpada. Isto também funciona 

normalmente, mas se alguém tocar a parte metálica do soquete tomará um choque, mesmo 

que o interruptor esteja na posição de circuito aberto, porque a pessoa servirá de neutro e 

fechará o circuito através de seu corpo, então o primeiro caso é o correto e deve ser usado. 
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3.2.3 Cuidados Básicos para Evitar Acidentes com Energia Elétrica  

 

        São muito comuns acidentes com crianças envolvendo eletricidade. Devido à 

curiosidade elas podem sofrer acidentes graves ao manusear equipamentos ou instalações 

elétricas. Mas, medidas simples podem evitar que uma criança sofra acidente. Verifique 

sempre o estado das instalações elétricas. Fios desencapados podem ser perigosos, as tomadas 

devem estar protegidas por tampas, fita isolante ou mesmo ocultas pelos móveis. Coloque 

protetores nas tomadas que estão ao alcance de crianças para evitar acidentes. Os benjamins 

ou extensões devem ser evitados. Muitos aparelhos ligados na mesma tomada podem causar 

sobrecarga e curto circuito na fiação. Se for fazer qualquer conserto elétrico, desligue o 

disjuntor ou a chave geral. Nunca desligue um aparelho puxando pelo fio até a tomada soltar 

da parede, pois poderá romper-se e causar curto-circuito. Nunca conserte ou ligue aparelhos 

elétricos com as mãos ou corpo molhados. Não trabalhe com eletricidade pisando no chão 

úmido, e muito menos descalço. Não use aparelhos com fios desencapados ou danificados. 

Nunca mude a chave liga/desliga ou inverno/verão com o chuveiro elétrico ligado, feche a 

torneira antes. Nunca mexa na parte interna de uma TV, mesmo que ela esteja desligada. Uma 

forte carga elétrica fica acumulada nos capacitores dos aparelhos. A instalação elétrica deve 

passar por uma avaliação criteriosa, feita por um profissional qualificado e habilitado, com 

base em normas técnica NBR5410 (da ABNT), que estabelece os parâmetros e as condições 

mínimas de qualidade e desempenho que as instalações de baixa tensão devem apresentar, 

garantindo assim o seu correto e seguro funcionamento.  

 

3.2.4 Procedimentos em caso de choque elétrico 

 

                            Providencie socorro imediatamente, ligando para o Corpo de Bombeiros, pois é 

preciso ser rápido. Os primeiros minutos após o choque são vitais para o acidentado. Desligue 

o disjuntor elétrico ou a chave geral se houver algum problema nas instalações internas da 

casa. Não toque na vítima ou no fio elétrico sem saber se existe passagem de eletricidade. Se 

não for possível desligar a chave geral, remova o fio da vítima com a ajuda de um material 

seco não condutor de energia. Ao carregar a vítima, tome muito cuidado para não complicar 

eventuais lesões, principalmente na coluna vertebral. 
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4. ABORDAGEM DE CONCEITO DA ELETRICIDADE NA ESCOLA     

                   Nos tópicos abaixo serão descritas os materiais e os equipamentos utilizados nos 

experimentos, assim como de algumas instruções essenciais para evitar acidente com energia 

elétrica. Estes experimentos se baseiam em dois tipos de abordagens, para os alunos que 

nunca viram uma associação de resistores, o objetivo é tão somente ilustrar o papel dos 

resistores nos circuitos elétricos e também a forma como esses resistores podem ser 

arranjados dentro do circuito, pois estes comportam de maneira diferente quando se muda o 

tipo de arranjo. Os dois tipos de arranjos dos resistores, serão ilustrados e comparados nestes 

experimentos, são arranjo ou associação de resistores em série e paralelo. É comum entre os 

alunos a idéia de que uma bateria de tensão constante, como uma pilha comum, libera para 

qualquer tipo de circuito a mesma corrente, ou seja, grande parte dos alunos acha que uma 

bateria libera uma corrente constante, o que não é verdade. Na realidade uma bateria libera 

para o circuito uma corrente apropriada, que depende da necessidade de cada circuito. 

 

4.1 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

4.1.1 Atividade Experimenta Nº 1 Desenvolvidas com os Alunos do 3º Ano 

    

       Uma lâmpada incandescente é, basicamente, um resistor. Vamos utilizar, nesta 

atividade, três lâmpadas de 6,0 V com seus soquetes, 4,0 m de fios cabinho nº 20, fita isolante 

e quatro pilhas novas e grandes de 1,5 V para estudar as propriedades da ligação em paralelo 

de resistores. Liga as pilhas em série – o pólo positivo de uma deve estar encostado no pólo 

negativo da outra as unindo com fita isolante. Dessa forma, o circuito está submetido à tensão 

de 6,0 V. Corte dois pedaços de fio com 90 cm cada. Retire aproximadamente 2,5 cm da capa 

de plástico das extremidades e também de três lugares a (40,0 cm, 60,0 cm e 80,0 cm) de uma 

das extremidades. Ligue dois pedaços de fios de 15,0 cm cada um, com suas extremidades 

desencapadas, aos pontos A e B da figura 31 e ao soquete. Faço o mesmo para as outras duas 

lâmpadas em C, D, E, F. Se as lâmpadas não acenderem verifiquem os contatos. Na pilha, eles 

podem ser fixados com fita isolante. Observe o brilho das lâmpadas. Apague cada um, 

desenroscando a lâmpada e observe o brilho das demais.    
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  Figura 31: Circuito com lâmpada em paralelos 

 

 

4.1.2 Atividade Experimental Nº 2 Complementar: Associação em Série 

com lâmpadas                               

                    A partir da montagem da atividade experimental anterior aproveita-se para 

estudar as propriedades da associação em série. Neste tipo de associação, as lâmpadas são 

ligadas em seqüência. Observe o brilho das três lâmpadas. Ao desenroscar uma lâmpada, 

estamos interrompendo o circuito, ou seja, interrompendo a passagem da corrente e com isso 

as demais lâmpadas apagarão. 

 

 
 Figura 32: Lâmpadas em série. 

 

 

4.1.3 Atividade Experimental Nº 3: Associação de Resistores em Série, em 

Paralelo e Misto.  
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                    Este experimento tem por objetivo demonstrar como fazer corretamente as 

medidas da tensão e corrente usando um multímetro, assim como comparar os valores dos 

resistores medidos com a tabela de códigos de cores. Os materiais são: prancha de madeira 

45,0 x 25,0 cm, 5 lâmpadas (12 V e 21 W) de automóvel, fios, pregos pequenos, soquetes 

correspondente às lâmpadas, conectores jacaré, fusível 10 A, fonte variável 0 ~ 48 V DC, 

multímetro e resistores. Na figura 33, mostra o circuito padrão e posteriormente é inserido o 

multímetro configurado para teste da tensão e depois da corrente. É possível mudar facilmente 

de topologia uma vez que os conectores jacaré têm esta praticidade. Alguns itens como a 

fonte, multímetro e resistores pegamos emprestados da Unir e da Empresa de Telefonia 

Embratel.     

 

 
             Figura 33: Circuito misto        
 

 
     Figura 34: Experimento no colégio E.E.E.F.M. José Francisco 
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5. RESULTADOS 

 

        A seguir estão descritos os resultados das atividades desenvolvidas com a turma 

do 3º ano durante a realização deste trabalho. Antes das atividades experimentais algumas 

perguntas adicionais foram elaboradas de caráter investigativo com a finalidade de 

aprimoramento na abordagem deste tema. 

                    Alguns alunos acreditavam que a corrente é consumida na lâmpada de forma que 

menos corrente fluíam de volta para a bateria, não conseguiam diferenciar corrente elétrica de 

tensão elétrica; não tinham noção realmente de circuito fechado e de circuito aberto; não 

tinham conhecimento na prática, de um componente, como no caso dos resistores e muito 

menos que, poderiam fazer suas medidas e comparar com a utilização de uma tabela de 

códigos de cor. Não conheciam o aparelho de teste, multímetro, muito menos de como utilizar 

corretamente num circuito.  

                    Naturalmente, a pesquisa não foi restrita ao levantamento das dificuldades dos 

alunos, mas também de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A seguir algumas 

observações gerais serão apresentadas.  

 

5.1 Análises dos experimentos  

  

                    Nas primeiras atividades (1 e 2), após as montagens e com base nos roteiros dos 

circuitos simples com pilhas e lâmpadas, os alunos visualizaram a diferença das intensidades 

nas lâmpadas. Nesta etapa fizeram cálculos simples das somas de voltagem das pilhas e 

observaram que quando tirasse uma lâmpada no circuito em paralelo não apagaria as demais e 

no caso em série a resposta foi outra, ou seja, como uma lâmpada serve como ponte para o 

fluxo da corrente, uma vez interrompida o circuito fica em aberto. Os alunos trabalharam os 

conceitos e raciocínio de corrente elétrica, diferença de potencial e da resistência elétrica. Nas 

atividades (1; 2 e 3) admitem-se que os fios possuem resistência elétrica nula, os resistores 

são ôhmicos, as lâmpadas não são resistores ôhmicos, pois há um alto aquecimento quando 

alimentadas, (Efeito Joule) e as fontes possuem resistências elétricas desprezíveis. 
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                    Antes do terceiro experimento inicia-se com uma indagação: – Se associarmos 

lâmpadas em vez de resistores “ôhmicos” e considerando que os brilhos das lâmpadas 

crescem quando a intensidade da corrente elétrica aumenta. Em qual das associações as 

lâmpadas brilham mais? Por quê?  

                   Obviamente muitos já tinham em mentes que seria na associação em paralelo que 

brilhariam mais, pois nos experimentos anteriores e nos exercícios propostos em sala de aula, 

foram destacados que a corrente no circuito em paralelo é dividida entres as malhas e que 

praticamente procuram um melhor caminho. Logo, no caso da associação em série a 

“barreira” de lâmpadas é bem maior, ou seja, a corrente terá mais “obstáculos” para fluir, 

conseqüentemente a queda da diferença de potencial é maior, uma vez que as lâmpadas 

também são consideradas como resistores, porém não ôhmicos devido as suas próprias 

características que é aquecer muito, principalmente as incandescentes.  

                    Iniciou-se a montagem do experimento 3, conforme a figura 32 com seus 

materiais listados. Devido à flexibilidade dos fios com conectores ‘jacaré’ nas extremidades, 

foram fundamentais para que os mesmos mudassem as configurações dos circuitos, ora em 

série, em paralelo e misto. Neste momento o circuito foi montado utilizando as lâmpadas de 

12 V, onde observaram com mais nitidez a intensidade luminosa, devido á alguns recursos a 

mais das outras primeiras atividades. Diante da animação e da empolgação de criar novas 

topologias algumas lâmpadas foram danificadas, ou seja, retiraram as lâmpadas antes de 

observarem que o circuito estava alimentado (corrente e tensão liberada na fonte variável). 

Nas medidas que foram familiarizando com a situação passaram a observar se realmente a 

fonte estava liberada, verificando no display da fonte. Portanto, os conceitos de tensão, 

corrente elétrica e de resistência elétrica, cada vez mais, foram aceitos e compreendidos.   

                    Na segunda parte deste experimento, foi sugerido o trabalho com os componentes 

eletrônicos, os resistores ôhmicos. Alguns resistores foram distribuídos aos grupos de alunos 

para as que as suas medidas fossem tiradas a partir da tabela “código de resistor.” Quando 

estavam de posse dos valores teóricos de seus resistores foi sugerido que trocassem os 

resistores e dados adquiridos com outros grupos para que checassem os tais valores 

encontrados e fixassem a idéia de como fazer as medidas. Logos após, foi utilizado o 

equipamento, multímetro na escala correta em ohms para que medissem os valores de cada 

um desses resistores. Observaram que o valor teórico diferia do valor medido, porém com 

poucas diferenças. Então, passamos algumas informações susceptíveis para esta diferença, 

que são: aferimento de equipamento, manuseio incorreto de instrumento e componente, falta 

de luvas, a climatização do ambiente podem interferir, a eletrostática do corpo e a precisão do 



57 
 

componente, ou seja, a faixa de tolerância. Lembrando sempre aos alunos os nomes 

correspondentes dos equipamentos com as medições a ser feitas, por exemplo, ohmímetro 

para a resistência, amperímetros para corrente e voltímetro para a tensão. 

                    Com os valores teóricos dos resistores, os alunos inseriram no esquemático da 

atividade 3 e passaram a calcular os valores da tensão e da corrente, assim como dos valores 

da potência dissipada de cada componente.  

                    Retornando para o experimento novamente, a intenção era de comprovar esses 

valores teóricos encontrado pela fórmula com os valores medidos através do multímetro nas 

malhas e nós, conforme a figura 33. Com essa abordagem, os alunos passaram mais ainda 

conhecer o multímetro e suas escalas, assim como no procedimento correto de como ligar 

voltímetro, amperímetro, respectivamente em paralelo e série. No caso dos resistores, usaram 

as escalas para resistência (ohm) e foram orientados para medí-los individualmente, ou seja, 

desconectados do circuito ou quando já conectados no circuito deverá estar sem alimentação, 

ou melhor, circuito aberto. Depois deste procedimento e da comprovação teórica com a 

prática, finalizamos com uma comparação dos valores da corrente total, utilizando a fórmula 

do desvio padrão. 

 

∆∆∆∆%%%%    ==== {|(valor teórico – valor medido)| / (valor teórico)} x 100 

 

A seguir, os valores encontrados. 

VALORES TEÓRICOS DOS RESISTORES 

R1 = 0,47K Ω; R2 = 0,47K Ω; R3 = 33K Ω; R4 = 10K Ω; R5 = 4,7K Ω 

  Resistores equivalentes (associação em série) e seus valores nominais. 

  (R1 + R2) = 940 Ω;           (R3 + R4) = 43K Ω;           R5 = 4,7K Ω. 

Analisando partes do circuito em paralelo, temos: 

IT = i1 + i2 + i3 

V Total = 20 V           

V / Req = V {(1 / R1 2) + (1 / R3 4) + (1 / R5)} 

20 / R = 20 {(1 / (R1 2) + 1 / (R3 4) + 1 / (R5)}  

R Equivalente ≅≅≅≅ 769,32 Ω  

V = R x i                  20 = 769,32 x i           I Total = 0, 026 A →→→→ i ≅≅≅≅ 0,03A 
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I 1 = V / (R1 2) = 20 / 940 = 0,021A 

I 2 = V / (R3 4) = 20 / 43000 = 0, 46 m A  

I 3 = V / (R5) = 20 / 47x102 = 4,25 m A    

I Total teórico = 0, 026 A  

 

                VALORES MEDIDOS 

I 1 = 24,6 m A; i 2 = 0,52 m A; i 3 = 4,86 m A   

I Total Medido = 0, 029 A     i ≅≅≅≅ 0,03 A 

Exemplo de outros cálculos possíveis com o experimento3 

 Potência da fonte → P = V x i →→→→ P = 20 x 0,03 →→→→ P = 0,6 W  

 Potência dissipada em R3 →→→→ P = R x i2     P = 33K x (465,11 μ μ μ μ A) 2 → → → → P = 7,13 m V 

 

Resistores 1º Dígito 2º Dígito Multiplicador Tolerância Valores 

R1 Amarelo Violeta Marrom Ouro 47x10 ±5% 

R2 Amarelo Violeta Marrom Ouro 47x10 ±5% 

R3 Laranja Laranja Laranja Ouro 33x103 
±5% 

R4 Marrom Preto Laranja Ouro 10x103 
±5% 

R5 Amarelo Violeta  Vermelho Ouro 47x102 
±5% 

Tabela 5 Valores dos resistores conforme código de cores da atividade N º 3 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                     

                    O principal objetivo deste trabalho foi promover aos alunos do 3º ano do Colégio 

José Francisco em Ji-Paraná-RO uma abordagem diferente sobre o conteúdo eletricidade 

relacionando à utilização da experimentação como estratégica de ensino, e desse modo, a 

busca de uma melhor compreensão dos conceitos científicos. 

                    A melhora que os alunos obtiveram sobre esse tema, revela que o uso de 

materiais alternativos auxiliado com a abordagem teórica pode tornar a assimilação dos 

conceitos, mais fácil, e através destes o aluno pode perceber que o conhecimento científico 

está presente em seu cotidiano. Outra revelação do presente trabalho é a de que mesmo na 

escola em que não há laboratórios de física com todos os materiais à disposição dos 

profissionais da educação, é possível, com boa vontade e planejamento, a realização de 

experimentos com materiais de baixo custo que ilustrem os fenômenos a ser estudado, o que 

pode vir a facilitar o aprendizado.       

                    Através do método expositivo e principalmente experimental, os alunos passaram 

a diferenciar as grandezas elétricas e compreender melhor os circuitos elétricos. Todavia que, 

com a utilização do multímetro, da tabela do código de cores e dos resistores, assim como dos 

procedimentos e normas para as medições usando o multímetro, foram fundamentais para 

assimilação do conteúdo.  

                    Em outros encontros com estes alunos ao longo de 2009, também foi abordado o 

estudo da eletrostática, com experimentos de materiais de baixo custo e até mesmo de um 

Gerador Van de Graaf emprestado da Universidade Federal de Rondônia. Portanto, o uso de 

experimentos gerou nos alunos um impacto muito positivo, já que eles perceberam-se agentes 

do seu conhecimento e que o estudo de física não é um conceito pronto e distante de suas 

vidas, mas, sim uma constante construção e que está presente no seu dia-a-dia.  
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