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1 Corrente Elétrica 

Como visto no modulo anterior, os materiais condutores, devido as suas características 

físicas, formam elétrons livres quando de suas ligações atômicas. Contudo essas partículas 

que compõe a nuvem eletrônica possuem movimento não ordenado, quando as influências 

eletromagnéticas externas sobre este tipo de material é nula. 

Por outro lado, quando temos um movimento ordenado de partículas carregas, como 

elétrons, dizemos que esta constituída uma corrente elétrica. As figuras abaixo mostram 

exemplos de corrente elétrica (Figura 1.1). A figura da esquerda (a) trás elétrons migrando 

dentro de um material condutor, enquanto a figura da direita (b) um raio saindo de uma 

nuvem em direção ao chão. 

 

Figura 1.1a      Figura 1.1b 

 

 

1.1 Intensidade de Corrente Elétrica 

Agora, imaginemos um fluxo de partículas carregadas se move com um movimento liquido 

(resultante) em uma dada direção de uma região. Se chamarmos de ∆q o módulo total das 

cargas das partículas que passam através da seção transversal dessa região em um intervalo de 

tempo ∆t, podemos dizer que a intensidade media da corrente elétrica é dada por: 
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∆=    (Unidade: 1 S
C  = 1A) 

Se estivermos falando de um fluxo de elétrons através da seção transversal de uma dada 

região (condutor), podemos dizer que neq =∆ , onde “e” é carga fundamental e “n” o número 

de elétrons que passou pela seção transversal no intervalo de tempo ∆t. 
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Quando a intensidade da corrente apresenta somente algumas pequenas flutuações em 

torno de um valor médio constante, dizemos que esta é uma corrente contínua (CC) (Figura 

1.2a). Contudo, em um elevado número de casos a intensidade da corrente elétrica varia com 

o tempo. Por exemplo a corrente elétrica fornecida pelas companhias a consumidores 

residenciais e institucionais possui uma variação periódica da intensidade de corrente, sendo a 

amplitude dessa variação constante (Figura 1.2b). 

1Figura 1.2  (a)      (b) 

 

1) (UCS-RS) Pela secção reta de um condutor de cobre passam 320 coulombs de carga 

elétrica em 20 segundos. Determine a intensidade de corrente elétrica no condutor. 

2) (Unifor-CE) Um fio condutor, de seção constante é percorrido por uma corrente 

elétrica constante de 4,0 A O número de elétrons que passa por uma secção reta desse 

fio, em um minuto vale? 

3) (UFAL) A corrente elétrica no filamento de uma lâmpada é 200mA. Considerando a 

carga elementar igual a 1,6 x 10-19C, pode-se concluir que, em um minuto, passam 

pelo filamento da lâmpada quantos elétrons? 

4) (UFGO) O transporte ativo de Na+ e K+ através da membrana celular é realizado por 

uma proteína complexa, existente na membrana, denominada “sódio-potássio-

adenosina-trifosfatase” ou, simplesmente, bomba de sódio. Cada bomba de sódio dos 

neurônios do cérebro humano pode transportar, por segundo, até 200 Na+ para fora da 

célula e, 130 K+ para dentro da célula. É dado a carga elementar do elétron = 1,6 x 10-

19C. 

                                                 
1 Figuras Retiradas de “Os Fundamentos da Física (Vol.3), Ramalho, Ivan, Nicolau e Toledo, 1982, 2ª Edição, 
ED. Moderna.” 
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a) Sabendo-se que um pequeno neurônio possui cerca de um milhão de bombas de 

sódio, calcule a carga líquida que atravessa a membrana desse neurônio. 

b) Calcule também a corrente elétrica média através da membrana de um neurônio. 

1.2 Sentido de Corrente Elétrica 

A corrente elétrica usada em nosso dia a dia é constituída por elétrons migrando em fios e 

conexões condutoras. Nos módulos anteriores foi visto que força devido a um campo elétrico 

sobre uma carga pontual é expressa por 
→→

= EqF , como a carga do elétron é negativa a força 

elétrica sobre o mesmo tem o sentido contrario do campo elétrico. Portanto o “sentido real” da 

corrente elétrica em nosso dia a dia é contrario ao do campo elétrico dentro do condutor. Toda 

via, por convenção é usado para o sentido da corrente elétrica, o sentido do campo elétrico 

dentro do condutor. Esse sentido de corrente que será usado em nosso curso é denominado 

sentido convencional da corrente elétrica.  
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2 A relação V = R I e a lei de Ohm 

Para que corrente elétrica circule em um dado material condutor, este deverá está 

submetido a uma diferença de potencial (ddp), ou como comumente conhecida tensão. Essa 

ddp (V) é a mesma que irá gerar o campo elétrico interno do condutor. 

Porem se mudarmos o condutor e aplicados a mesma ddp anterior, a intensidade da 

corrente elétrica circulando por esse novo condutor será diferente da intensidade da corrente 

que circulava no primeiro condutor. Isso ocorre porque os condutores e os materiais em geral, 

possuem uma característica de impedir a passagem de corrente elétrica com ma maior ou 

menor facilidade. Essa característica denominamos “resistência elétrica (R)”. 

Não podemos confundir a característica resistência elétrica, com o termo resistor elétrico. 

Este último é um componente elétrico ou elétro-eletrônico que pode ser usado de diferentes 

formas em circuitos elétricos ou elétro-eletrônicos. 

A resistência elétrica de um dado material é característica intrínseca do material e depende 

de alguns parâmetros físicos, dentre eles temperatura, pressão e faixa de ddp submetida. 

Para cada instante a resistência elétrica de uma dado material pode ser obtida pela razão da 

ddp submetida a este material pela corrente elétrica passando pelo mesmo. 

R = I
V  

Unidade: A unidade de resistência elétrica no SI é o ohm (Ω). 1Ω = 1 A
V . 

Para alguns casos específicos de condutores, a resistência elétrica independe do valor da 

ddp aplicada ao mesmo. Para esses casos dizemos que o condutor possui características 

ohmicas, ou seja estamos falando de um condutor (resistor) Ohmico. Então um dado 

condutor, cuja resistência elétrica não varia com a ddp submetida ou com a corrente elétrica 

passando pelo mesmo segue a “lei de Ohm” (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Independência da resistência R com a ddp V de um resistor ôhmico. 

 

1) Um material condutor esta submetido a uma ddp de 200V e pelo mesmo passa uma 

corrente elétrica de intensidade igual a 2A. Determine a resistência elétrica desse 

material condutor. 

2) Em um circuito elétro-eletrônico é usado um resistor de resistência igual a 20Ω. 

Sabendo que este resistor está submetido a uma ddp de 0,15V, determine a intensidade 

da corrente elétrica passando pelo resistor. 

3)  (Uneb-BA) Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 40 V, é atravessado 

por uma corrente elétrica de intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for 

igual a 4A, a ddp, em volts, nos seus terminais será de quanto? 

4) (Unitau-SP) Dois condutores metálicos (1) e (2), de materiais diferentes, mas com as 

mesmas dimensões geométricas, apresentam o comportamento ilustrado na figura 

abaixo, quando sujeitos a tensões crescentes. Sendo R1 e R2 as suas resistências 

respectivas, qual a razão entre as mesmas. 

R 

V 
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3 Circuitos Elétricos Resistivos 

Um circuito elétrico ou elétro-eletrônico é um arranjo com diferentes componentes eletro-

eletrônicos exercendo diferentes funções. Cada uma desses componentes, assim como partes 

dos circuitos poderão estar submetidas a diferentes valores de ddp ao longo do tempo. 

Duas das formas mais simples de estruturar um circuito elétrico é em ligações em série e 

ligações em paralelo. 

 

3.1 Associação em série 

Resistores podem ser associados em série simplesmente ligando uma seqüência de 

resistores a um único ramo, de modo que por estes resistores passe a mesma corrente. 

Esteja três resistores ligados em série em um dado ramo, sendo este submetido a uma ddp 

VAB = VA – VB (Figura 3.1). Por estes resistores irá passar a mesma corrente elétrica I. 

 

Figura 3.1 

 

Da relação geral V = RI, sabemos que V1 = R1I1, V2 = R2I2 e V3 = R3I3. Como as correntes 

elétricas são iguais, podemos fazer  

        R1         R2         R3 VA VB 
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Portanto, se temos n resistores ligados em série, podemos dizer que eles se comportam 

como um único resistor virtual, cuja resistência equivale à soma das resistências dos n 

resistores. 

 

1) Em um arranjo de natal, 76 pequenas lâmpadas são ligadas em série. Sabendo que 40 

dessas lâmpadas possuem uma resistência de 1Ω e que a resistência das demais é de 

1,5Ω, determine a corrente elétrica que passa por cada uma das lâmpadas. Tenha em 

mente que a ddp aplicada a todo arranjo é de 12V. 

2) (UFRJ) Dois resistores, um de resistência R = 2,0Ω e outro de resistência R’=5,0Ω, 

estão ligados como mostra o esquema a seguir. Considere o voltímetro ideal. Entre os 

pontos A e B mantém-se uma diferença de potencial VA – VB = 14 V. Calcule a 

indicação do voltímetro. 

 

 

3.2 Associação em paralelo 

Associações de componentes em paralelo é o tipo mais visível de ligações eletro-

eletrônicas em nossa dia a dia, pois as ligações elétricas de nossas residências são desse tipo. 

Portanto, componentes e equipamentos elétricos em uma dada associação em paralelo estão 

sempre submetidos a uma mesma ddp. 

VAB = ( R1+ R2+ R3 ) I, ou  VAB = Req I,  onde  
Req = R1+ R2+ R3 

V1 + V2 + V3 = ( R1+ R2+ R3 ) I,  mas a ddp total VAB é igual a soma das ddps 
individuais nos resistores. Daí, temos 
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Dados três resistores associados em paralelo e logo submetidos à mesma ddp VAB (Figura 

3.2), teremos da relação geral V = RI, que a corrente em cada um deles será I=V/R. Da figura 

podemos ver que as correntes I1, I2 e I3 passando por três ramos distintos, onde são ligados os 

três resistores, irão se encontrar em um mesmo ponto e a partir deste seguem um único ramo 

até o ponto B totalizando uma única corrente IAB. 

 

 

Figura 3.2 

Também é possível ver na figura que a partir do ponto A segue um único ramo até um 

ponto de onde seguem outros três por onde irão passar cada uma das três correntes I1, I2 e I3. 

Logo pelo único ramo que vem do ponto A passa a corrente IAB = I1 + I2 + I3. 

Então temos que IAB = I1 + I2 + I3. Mas usando relação geral V = RI, podemos escrever 

3

3

2

2

1

1

R

V

R

V

R

V

R

V

eq

AB ++= , onde Req é uma resistência virtual que equivale as três 

resistências dos resistores associados em paralelo. Como as ddps submetidas aos três 

resistores são todas iguais a VAB, teremos 
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1) Quatro resistores de resistências iguais a 100Ω, 100Ω, 50Ω e 50Ω são ligados em 

paralelo e submetidos a uma ddp de 12V. Determine a corrente total fornecida ao 

arranjo, assim como a corrente passando por cada um dos resistores. 

2) (ECM – AL) Para a associação da figura abaixo, determine a resistência equivalente 

entre os pontos A e B. Sabendo que a ddp VAB é igual a 22V, qual a corrente 

elétrica passando pelo resistor de resistência igual a 5Ω 

 

3) (UCSal-BA) Tem-se resistores de resistências iguais a 10Ω e desejasse montar uma 

associação de resistores com uma resistência equivalente a 15Ω. Desenhe essa 

associação. 

4) (UEPG – PR) Qual a intensidade da corrente indicada na figura abaixo 

 

5) (UFAL) A diferença de potencial entre os pontos X e Y do circuito representado no esquema 

é 20 V e a resistência do resistor RX é desconhecida. Considerando os valores indicados no 

próprio esquema, determine a resistência do resistor Rx. 
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4 Potência e Energia de equipamentos elétricos 

A potência de um equipamento ou dispositivo elétrico pode ser obtida com o produto entre 

a corrente elétrica passando por este e a ddp que este equipamento ou dispositivo está 

submetido, VIPot = . 

A unidade de potência no Sistema Internacional é o Watt (1W = 1V x 1A). 

Se o dispositivo elétrico for resistivo, podemos usar a relação V = RI e adequar a expressão 

matemática de modo que a mesma fica 
R

V
Pot

2

= , ou 2RIPot = . Notem que essa potência 

será uma potência dissipada e se dará através de um efeito natural denominado “efeito Joule”. 

A energia usada ou dissipada por um equipamento pode ser obtida pelo produto da 

potencia usada ou dissipada com o intervalo de tempo de uso do dispositivo, tPotE ∆×= . 

A unidade de energia no Sistema Internacional é o Joule (1J = 1W x 1s), mas o Wh ou seu 

múltiplo o KWh são unidades bem usadas para medir energia elétrica em nosso dia a dia. 

 

1) (UFAL) A potência dissipada por um resistor é 1,44 W quando a tensão nos terminais é 

12 V. Se a tensão nos terminais desse resistor fosse 9,0 V, a potência dissipada, em 

watts, seria de quanto? 

2) (UNI-RIO) Uma jovem mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para a capital de 

Pernambuco. Ela levou consigo um chuveiro elétrico, cuja potência nominal é de 4 400 

W, que funcionava perfeitamente quando ligado à rede elétrica do Rio de Janeiro, cuja 

tensão é de 110 V. Ao chegar a Recife, ela soube que a tensão da rede elétrica local é 

de 220 V. Para que o chuveiro elétrico continue a dissipar, por efeito Joule, a mesma 

potência que era obtida no Rio de Janeiro, a sua nova resistência elétrica deverá ser de 

quanto? 

3) (Unicamp-SP) Um técnico em eletricidade notou que a lâmpada que ele havia retirado 

do almoxarifado tinha seus valores nominais (valores impressos no bulbo) um tanto 

apagados. Pôde ver que a tensão nominal era de 130 V, mas não pôde ler o valor da 

potência. Ele obteve, então, através de medições em sua oficina, o seguinte gráfico: 
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a) Determine a potência nominal da lâmpada a partir do gráfico. 

b) Calcule a corrente na lâmpada para os valores nominais de potência e tensão. 

c) Calcule a resistência da lâmpada quando ligada na tensão nominal. 

4) (UFRS) O gráfico abaixo representa a corrente elétrica i em função da diferença de 

potencial U aplicada aos extremos de dois resistores, R1 e R2. Qual a potência 

dissipada em uma associação quando R1 e R2 forem ligados em paralelo a uma 

diferença de potencial de 40 V e em série sobre a mesma ddp total? 

 

5) (EEM-SP) A diferença de potencial elétrico entre dois pontos, A e B, é de 120 V. 

Quando os pontos são interligados por 2 resistores em série, a intensidade da corrente 

elétrica entre A e B é de 3,0A e quando os mesmos resistores são associados em 

paralelo, a intensidade de corrente elétrica entre A e B é de 16,0A. Determinar a 

resistência elétrica de cada resistor, assim como a potência elétrica dissipada por cada 

um deles em ambas as associações. 

6) (MACK-SP) Quatro lâmpadas, associadas de acordo com o esquema abaixo, 

apresentam as seguintes inscrições nominais: L1: (10 W, 20 V), L3: (5 W, 10 V), L2: 

(20 W, 20 V) e L4: (10 W, 10 V). O que acontece com as lâmpadas ao ligarmos a 

chave K? 
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7) (UFPE) O circuito ilustra as resistências elétricas de um chuveiro elétrico residencial, 

onde a chave C permite ligar nas posições “inverno” e “verão”. Quando a chave está na 

posição A a potência consumida pelo chuveiro é 4 kW. Qual deve ser o valor da 

resistência R2, em ohms, para que o chuveiro consuma 3 kW quando a chave estiver na 

posição B? 
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