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0 que e a electricidade?
Para tentarmos com rigor encontrar uma explicagao e uma resposta

sobre o que e a electricidade, temos de adquirir algumas nogoes fundamen-
tals da teoria corpuscular da materia.

A materia pode ser entendida como tudo aquilo que nos rodeia.
Encontra-se em tres estados: solido, h'quido e gasoso.

Vamos analisar, por exemplo, uma porgao de agua no estado liquido.
Dividindo-a em partes cada vez menores, chegariamos a porgao minima

de agua impossivel de observar mesmo recorrendo a urn potente microsco-
pic. A essa minuscula porgao de agua chamamos molecula.

Molecula
de agua:
H20.

Molecula e, pois, a mais pequena porgao de uma substancia que man-
tem as propriedades dessa substancia.

Continuando essa divisao, verificarnos que a molecula de agua, por sua
vez, e constituida por tres particulas: duas dessas particulas sao hidrogenio
(H) e a outra oxigenio (0).

A essas particulas foi dado o nome de atomos -- palavra de orige'm
grega que significa indivisfvel.

A agua e, pois, urn composto formado pelos elementos hidrogenio e oxi-
genio.

Conclusao: toda a materia e constituida por pequenos corpusculos,
independentes e "indivisiveis", denominados atomos.

A esta conclusao chegou o quimico britanico Dalton, em 1803.
Vamos agora "penetrar" no atomo, por exemplo, de hidrogenio, que e o

atomo mais simples e leve que existe na Natureza, e analisar a sua constituigao.

— •«- Electrao

Nucleo

Protao

6rbita

Atomo
de hidrogenio
(H).



Mas se fosse o atomo de oxigenio:

-

-•-•
-

-

Curiosidade: somente a par-
tir de 1930 se come^ou a
conhecer o que ocorria nos
nucleos atomicos. Todos os
atomos tem, aproximada-
mente, o mesmo tamanho.
0 seu diametro e cerca de
0,00000001 cm(10-8cm).

Apesar de diferentes, verificamos que qualquer atomo e constituido por:

• nucleo: parte central do atomo;
• orbitas: trajectories a volta do nucleo.

No nucleo encontram-se dois tipos de particulas:

• protoes: carregados com carga electrica positiva;
• neutroes: nao possuem carga electrica; sao, por isso, considerados

electricamente neutros.

Nas orbitas encontra-se apenas um tipo de particulas que se movem a
grande velocidade: os electroes.

Electroes: carregados de carga electrica negativa - igual a do protao
mas de sinal contrario.

Um atomo tem sempre tantos electroes a girar e distribufdos nas orbitas
como protoes contidos no nucleo.

Portanto, um atomo e neutro (o numero de cargas electricas negativas -
electroes - e igual ao numero de cargas electricas positivas - protoes).

Mas... se ha electroes que nao conseguem sair das orbitas mais proximas
do nucleo (electroes ligados), outros ha que o conseguem fazer quando se
encontram na orbita mais distante do nucleo e chama-se a estes, por isso,
electroes livres.

-

Se da orbita de um atomo sairem electroes, esse atomo fica positive,
porque o numero de protoes no nucleo e sempre o mesmo para cada
atomo. Diz-se entao que esse atomo tem falta de electroes. Torna-se um
iao positive

CORRENTE CONTJNUA 83



E se a orbita de um a~tomo chegarem electroes?
Neste caso, ele fica negative, pois o atomo passa a ter excesso de elec-

troes — iao negative. Em qualquer dos casos diz-se que esta electrizado,
positiva ou negativamente.

Os electroes livres podem vir a ser facilmente atraidos por atomos que
entretanto tenham perdido electroes e, por isso, estejam electricamente
positives.

Poder-se-a' perguntar: atraidos porque?
A resposta esta num principio da electricidade, verificado experimental-

mente, que diz o seguinte:

• Cargas electricas do mesmo nome repelem-se.
• Cargas electricas de nome contrario atraem-se.

'•- +

Pode, assim, resultar um movimento desordenado de electroes de um
atomo para outro atomo vizinho.

Para que tal acontega basta que haja desequilibrio de cargas electri-
cas, isto e, que haja excesso ou falta de electroes nos atomos.

A electricidade surge e existe se surgir e existir esse desequilibrio.
A electricidade e pois a consequenda de um desequilibrio atomico.

Por outras palavras ELECTRICIDADE: e o efeito da falta ou do excesso de electroes nos ato-
mos de uma dada substancia.

EXPERIENCE

Esfregue uma esferografica de plastico na manga de uma camisola de
la (ou calgas) ate sentir um ligeiro aquecimento e coloque-a de imediato
em contacto com pequenos bocados de papel. Verifica que estes sao
atraidos pela esferografica porque, por friccao, desequilibrou os a'tomos
da la e do plastico, isto e, parte dos electroes da la passaram para a esfe-
rografica, ficando ambas as substancias electrizadas.

Este e um fenomeno de electricidade estatica.



Grandezas fundamentals
da electricidade

0 conceito geral de electricidade a que chegamos encerra uma ideia
ampla e vaga. Importa, agora, dirigi-la e concretiza-la para aspectos mais
praticos, que levam a compreensao dos fenomenos electricos e de alguns
termos muito usados na electrotecnia.

Essa compreensao passa pela analise e identificagao de tres importantes
grandezas, consideradas fundamentais, porque sao elas o "alicerce" onde
assenta o enorme "ediffcio" que e a electricidade.

Diferenca de potencial (d.d.p.) ou tensao

Da explicagao anterior deduz-se que um corpo ou esta electrizado ou
esta no estado neutro. Quando electrizado dizemos que tern potencial
electrico.

A - Tem excesso de electroes
- Esta electricamente negative
- Tem potencial electrico negative

- -
+ B - Tem falta de electroes

+ B - Esta electricamente positive
+ - Tem potencial electrico positive

* *•
C - Nao tem falta nem excesso de electroes

- Esta electricamente neutro
- Tem potencial electrico nulo

Os electroes sao as unicas particulas que se movem e que podem
sair dos seus atomos.

Podemos, agora, arranjar uma definigao para potencial electrico.

0 potencial electrico de um corpo indica-nos:

• o seu nivel de electrizado;
• se tem excesso ou falta de electroes

Representando o potencial pela letra U, entao o potencial das esferas e,
respectivamente, UA, LJB e Uc.

Qualquer uma das esferas (A, B, C) tem potenciais diferentes. E logico
pensar que ha diferenc.a de potencial entre elas.

A d.d.p. (diferenga de potencial):

• entre a esfera A e a esfera B e UA — UB;
• entre a esfera A e a esfera C e UA — Uc;
• entre a esfera B e a esfera C e UB — Uc.
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A diferenga de potencial e uma grandeza electrica que tern valor e pode
ser medida.

A d.d.p. tambem e usual chamar-se tensao. Representa-se pela letra U.

d.d.p. = TENSAO

£ sempre medida entre dois pontos ou polos. Existe quando os respecti-
vos potenciais electricos sao diferentes.

A sua unidade de medida e o volt* (V).
Qualquer aparelho (receptor) electrico tern sempre indicado o valor da

d.d.p. a que deve ser ligado.
Por exempio, em nossas casas a tensao nas tomadas e de cerca de 220 V,

medida entre os dois condutores (fase e neutro).

* volt: em homenagem ao
fisico italiano Alessandro
Volta.

GRANDEZA
ELECTRICA

d.d.p.
ou tensao (U)

UNIDADE
DE MEDIDA

volt
(V)

APARELHO
DE MEDIDA

voltimetro

Voltimetros

Ha voltimetros para medir tensoes muito baixas, medias ou altas, ou
seja, voltimetros para medir tensoes inferiores a 1 volt e voltimetros capazes
de medirem tensoes de alguns milhares de volts. Por isso, usam-se com fre-
quencia alguns submultiplos e multiples do volt.

Submultiplo:

milivolt (mV): 1 mV = 0,001 V

Multiple:

quilovolt (kV): 1 kV = 1000V
Ex.: U = 10 V ou U = 10 000 mV ou U = 0,01 kV

EXPERIENCE

Dispondo, na sala de aula, de um voltimetro e varias pilhas pode verificar
se o numero de volts nelas registadas corresponde as leituras efectuadas.

Experimente, tambem, ligar os dois fios do aparelho ao mesmo polo
da pilha. Tire as respectivas conclusoes.



Intensidade de corrente electrica

Quando atras falamos de electroes, foi referido que alguns poderiam sair
das suas orbitas pela acgao de estimulos exteriores. A figura ilustra o que de
alguma forma se passa, por exemplo, num fio de cobre pela acgao desses
estimulos.

- -

~

Os electroes livres dos atomos de cobre, por acgao de estimulos exterio-
res, podem sair das suas orbitas e ordenadamente adquirirem movimento
no seio do fio.

Para uma melhor compreensao, podemos comparar este fenomeno
aquele que se verifica quando se toca na primeira de uma serie de bolas de
bilhar encostadas umas as outras.

Instantaneamente a ultima bola desloca-se. 0 seu movimento porem e
lento.

A propagagao desse movimento e praticamente instantanea.

Com os electroes livres acontece o mesmo.
Nao devemos esquecer que os electroes tern carga electrica negativa e

os protoes carga electrica positiva.
Ja atras vimos que cargas de sinal igual se repelem e cargas de sinal con-

trario se atraem.

Utilizando novamente os corpos A e C:

• No corpo A existem, no seu interior, forgas de repulsao entre os elec-
troes que estao em excesso;

• No corpo C nao existem forgas de repulsao.

Se conseguirmos ligar o corpo A ao corpo C atraves de urn
meio que permita o movimento dos electroes que se encon-
tram em excesso em A que se passarci?

Passam electroes do corpo A para o C.

A este movimento de electroes livres chamamos corrente electrica.

Existe sempre passagem de electroes iivres (corrente electrica) enquanto
as condigoes de C forem diferentes das de A, isto e, o potencial de C for
diferente do de A. Mas quando essas condigoes se igualarem, tal passagem
deixa de existir.
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Por outras palavras:

Quando a d.d.p. = 0 nao existe corrente electrica.

Para que servira a corrente electrica?

Os aparelhos electricos que temos em casa so funcionam quando por
eles passa uma corrente electrica.

Vamos introduzir, por exempio, uma lampada no percurso dos electroes
e ver o que acontece.

A lampada acende e mantem-se acesa enquanto houver cor-
rente electrica, portanto, d.d.p. Aproveitamos, assim, a corrente
electrica para acender a lampada.

Muito rapidamente se estabelece o equilibrio e como nao
existem condigoes que permitam manter a d.d.p. a lampada nao
pode permanecer sempre acesa, como se pretendia.

Naturalmente que esta situagao nao responde aos nossos
interesses.

Senao vejamos: quando acendemos uma lampada, pretende-
mos que ela se mantenha acesa enquanto quisermos.

Isto e possfvel porque, na pratica, e tambem possivel criar e manter,
sempre que desejarmos, uma determinada d.d.p.

Este papel cabe aos geradores electricos.

As pilhas sao geradores electricos.

A corrente electrica (movimento dos electroes) podera ser mais ou
menos intensa, isto e, poderao passar mais ou menos electroes.

Dai a palavra intensidade de corrente electrica (I). Para isso contribui
a maior ou menor diferenga de potencial e a maior ou menor dificuldade
que os electroes encontram no seu percurso.

A intensidade de corrente electrica e mais uma grandeza electrica que
nao devemos esquecer. A sua unidade de medida e o ampere (A).



* Ampere: cientista trances
(1775-1856).

Resumindo num quadro, tal como fizemos para a d.d.p.:

GRANDEZA

ELECTRICA

Intensidade de
corrente

(I)

UNIDADE
DEMEDIDA

Ampere
(A)

APARELHO

DE MEDIDA

Amperimetro

{ A 7

E usado frequentemente urn submultiplo do ampere: o miliampere
(mA).

1 mA = 0,001 A
Exemplo: 1 = 0,5 A = 500 mA

Amperimetro e miliamperimetro.

Utiliza^ao de um
amperimetro na
medida da intensi-
dade de corrente
electrica.

-
-

Resistencia electrica
Vamos imaginar que os electroes livres no seu movimento deparavam

com um caminho cheio de obstaculos e por isso dificil de ser atravessado.
Diriamos que essa corrente electrica tinha muita dificuldade em continuar
o seu trajecto.

Se o caminho, por acaso, fosse facil para a passagem dos
electroes, diriamos entao que essa corrente electrica tinha
pouca dificuldade em seguir tal caminho.

As palavras sublinhadas acabam por traduzir aquilo a que se
convencionou chamar resistencia electrica, que e uma nova

+ grandeza electrica fundamental para a compreensao e execu-
gao de um circuito electrico.
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A resistencia electrica traduz exactamente a maior ou menor dificuldade
que determinado caminho ou elemento oferece a passagem da corrente
electrica.

Por outras palavras:

• Resistencia electrica - R - e o grau de oposigao que urn corpo ofe-
rece ao movimento dos electroes. A sua unidade de medida e o ohm (Q).

Podemos desde ja concluir que a resistencia electrica vai controlar a cor-
rente electrica, isto e, para a mesma d.d.p., variando a resistencia, vamos
necessariamente variar a intensidade da corrente electrica.

GRANDEZA
ELECTRICA

Resistencia
electrica

(R)

UNIDADE DE
MEDIDA

Ohm*

APARELHO DE
MEDIDA

Ohmimetro * Ohm: ffsico alemao (1787-
-1854).

Para medir resistencias electricas utiliza-se frequentemente o multime-
tro, que e urn aparelho de medida muito pratico e funcional, pois tambem
pode ser usado para medir a d.d.p. e intensidades de corrente electrica em
escalas a que correspondem diferentes sensibilidades.

Multimetro

A unidade de medida, ohm, e pequena, pelo que e vulgar o uso de mul-
tiples:

Multiples: 1 quiloohm (kQ) = 1000 O
1 megaohm (MQ) = 1 000 000 Q.

Ex.: R = 10000Q

R = 10 kQ

R = 0,01

EXPERIENCE

Importa analisar na aula um multimetro e tentar compreender e des-
cobrir as suas fungoes e forma de o manejar. Pode utiliza-lo, depois, na
medigao das grandezas electricas ja estudadas.



Resumindo:

GRANDEZA
ELECTRICA

d.d.p. ou tensao

(U)

Intensidade
de corrente (I)

Resistencia
electrica (R)

UNIDADE
DE MEDIDA

Volt (V)

Ampere (A)

Ohm
(Q)

APARELHO
DE MEDIDA

Voltimetro(V)

Amperimetro(^}

Ohmimetro

Materials condutores e isoladores da electricidade

Ha materials cujos atomos tern urn ou mais electroes livres na sua ultima
orbita. For serem livres, esses electroes podem saltar de orbita para orbita.

Tais materials acabam, por isso, por se deixarem atravessar facil-
mente pela corrente electrica. Sao os denominados condutores da elec-
tricidade. Tern uma resistencia electrica muito pequena.

Como ja foi referido na 6.a Unidade, todos os metais sao condutores:
ouro, prata, cobre, aluminio, latao, etc.

0 cobre e o aluminio sao os metais mais utilizados no fabrico dos fios
electricos condutores.

Ha porem outros corpos ou substancias cujos atomos nao tern electroes
livres. Os electroes que existem estao fortemente ligados as orbitas e deste
modo nao se podem deslocar atraves desses corpos.

Esses materiais dizem-se maus condutores ou isolantes, porque, em
principle, nao se deixam atravessar pela corrente electrica. Tern uma
resistencia electrica elevadfssima.

CORRENTE CONTINUA 91



Como vimos, ha" urn numero muito grande de substancias isoladoras:

orracna, mica, pape, madeira, ar seco, vidro, ceramica, policloreto de
vinilo, etc., sendo este ultimo utilizado no isolamento dos fios condutores
da electricidade.

Geradores electricos

Os geradores electricos sao aparelhos que, quando ligados, geram cor-
rente electrica. Para que isto seja possfvel eles devem, como atras ja foi refe-
rido, criar e manter uma d.d.p. entre os seus dois terminais.

Tratando-se de corrente continua (c.c), esses terminais sao o polo
positive (+) e o polo negative (-), tendo a corrente um sentido (real) bem
determinado: do polo (-) para o polo (+). A fungao do gerador reside, pois,
em repor no polo negative os electroes que de la saem, para que a d.d.p. se
mantenha constante.

A "forga interior do gerador" capaz de fazer essa reposigao denomina-se
forc.a electromotriz (f.e.m.), e e uma grandeza de valor igual a d.d.p. entre
os seus terminais quando o gerador nao esta a fornecer corrente electrica
(esta em vazio).

Ou seja:

f.e.m. (E) = tensao (U) quando I = 0

Os geradores de corrente continua, mais conhecidos, podem ser de dois
tipos: electroquimicos e electrodinamicos.

• Electroquimicos - pilhas e acumuladores: geradores estaticos (sem
pec.as em movimento) que transformam a energia quimica que possuem em
energia electrica.
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• Electrodinamicos - dinamos: geradores rotativos que transformam a
energia mecanica (movimento) que Ihes e transmitida em energia electrica.

Todos os geradores tern indicado, no seu corpo, a sua f.e.m. Esta, tal
como a tensao, tern o volt como unidade de medida.

Quando dizemos, por exemplo, que uma pilha e de 1,5 V, estamos exac-
tamente a referirmo-nos a sua f.e.m.

Receptores electricos

Ao contrario dos geradores, os receptores electricos sao aparelhos que
para funcionarem necessitam de receber corrente electrica. Por outras pala-
vras, podemos dizer que sao dispositivos capazes de transformar a energia
electrica numa outra qualquer forma de energia.

As lampadas, os motores, os televisores, os aquecedores e todos os
restantes electrodomesticos sao apenas alguns exemplos de receptores elec-
tricos bem nossos conhecidos.

ENERGIA

LUMINOSA

ENERGIA MECANICA

(CINETICA)

ENERGIA

CALORIFICA

ENERGIA SONORA

OU ACUSTICA

ENERGIA ELECTRICA
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ENRIQUECIMENTO
f
i

GERADORES
DE CORRENTE

CONTINUA

Pilha de Volta

O
Pilhas de mercuric

• Pilhas e acumuladores

O elemento de pilha idealizado pelo fisico italiano Alessandro Volta em
1800 foi o primeiro gerador electrico a ser descoberto: dois discos, um de
cobre e outro de zinco, separados por rodelas de pano embebidas numa
solufao acida ou salina diluida, produziam uma f.e.m. de 1 volt; empi-
Ihando, alternadamente, varies discos (sempre separados pela solucao),
podia obter-se uma f.e.m. superior; o disco de cobre constituia o elec-
trodo positive (+), o de zinco o negative (-) e a solu£ao acida o electro-
lito; duas hastes metalicas ligadas a cada um dos electrodes originavam o
polo positive e o polo negative.

A f.e.m. e sempre o resultado de uma reacgao quimica provocada pela
existencia de dois metais diferentes e do electrolito: o cobre tern tenden-
cia a perder electroes (anodo) e o zinco tendencia a captar electrdes
(catodo). Diz-se, por isso, que o zinco e mais electronegative que o
cobre; e esta diferenca de electronegatividade que da origem a f.e.m.
Hoje existem diversos tipos de elementos de pilha, mas o seu funciona-
mento assenta nos mesmos principios. Apenas diferem na composicao
dos electrodes e do electrolito.
Nas pilhas de mercurio, por exemplo, o electrolito e formado por uma
solu9ao alcalina de hidroxido de potassio e os electrodes positive e nega-
tive por oxide de mercurio e um disco de zinco, respectivamente. O con-
junto e depois envolvido por uma protec9§o de a9O niquelado.

De menores dimensoes e maior durabilidade, estas pilhas sao actualmente
muito utilizadas em dispositivos electronicos - maquinas de calcular,
relogios digitais, etc.
Por sua vez, as pilhas mais correntes, denominadas de pilhas secas, tern
um revestimento de plastico a envolver os electrodes e electrolito, consti-
tufdos respectivamente por carvao (positive), zinco (negativo) e cloreto
de amonia, imobilizado por uma pasta aglutinante.

Terminal
positive (-0

Os electroes .

drcuito a partir V •*— 1
do terminal
negativo para
o positive.

t

t

t

-

A electricidade
passa atraves
da lampada,
fazendo-a
brilhar.

Involucre de
zinco que actua
como electrode
negativo.

Barra de carvao
que actua como
electrode
positive.

Carvao
pulverizado e
oxido de
manganes.

A pasta de
cloreto de
amonia e o
electrolito.

Pilha seca
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I Os acumuladores tern a particularidade de oferecerem um funcionamento reversivel, isto e, durante
i a descarga funcionam como geradores e durante a carga como receptores, recuperando a energia ;
! electrica entretanto perdida. Podem acumular certas quantidades de electricidade, tern maior dura- :

cao que as pilhas e fornecem intensidades de corrente bastante superiores.

Acumulador de
chumbo

Acido sulfurico

Placa de dioxido
de chumbo

As conhecidas baterias de automoveis sao acumuladores de chumbo (ou acidos) cujo electrolito e
uma solucao aquosa de acido sulfurico. Os electrodes sao constituidos por duas placas a base de
chumbo: uma de chumbo esponjoso de cor acinzentada (negativa), outra com um revestimento de
dioxido de chumbo de cor castanho-escura (positiva). Cada elemento (duas placas) produz uma
f.e.m. caracterfstica de 2 V. Varios elementos ligados em serie permitem obter uma f.e.m. superior -
igual a soma das f.e.m. de cada elemento.

• Dinamos
Os dfnamos sao maquinas que "transformam movimento em electricidade", isto e, para gerarem
corrente continua tern que ser postos a rodar, utilizando-se para o efeito outra maquina (motor elec-
trico, a diesel, etc.). Nos automoveis, por exemplo, foram durante muito tempo utilizados no "carre-
gamento" das respectivas baterias. Hoje, essa funcao e realizada pelo alternador, maquina aparente-
mente identica, mas geradora de corrente alternada (ver unidade seguinte).
Os dfnamos baseiam o seu funcionamento em fenomenos electromagneticos, a serem estudados
tambem na proxima unidade. O rotor (parte rotativa da maquina), ao ser posto em movimento, cria
na sua bobina (enrolamento do induzido) uma f.e.m. e correntes por acgao do campo magnetico pro-
duzido pelo estator (parte fixa).

Principio de funciona-
mento de um dinamo.

Os dfnamos gozam tambem da propriedade de serem maquinas reversiveis: quando ligadas a cor-
rente funcionam como motores.
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Quantidade de electricidade

Sendo a corrente electrica urn movimento de electroes, a sua intensidade
(numero de amperes) vai, como e evidente, depender do numero de elec-
troes que se deslocam.

A quantidade de electricidade ou carga electrica de urn corpo e defi-
nida, exactamente, pelo numero de electroes desse corpo, ou em movi-
mento durante urn certo intervalo de tempo.

Em termos matematicos:

Q - quantidade de electricidade
Q = I x t | - intensidade de corrente

t - tempo

Esse numero de electroes e, como se compreende, muito elevado e
pouco comodo de tratar em formulas. Verificou-se, de facto, que:

"1 ampere corresponde a 6 250 000 000 000 000 000 electroes a passar
em cada segundo."

De forma mais simplificada:

1 A = 6,25 X 1018 electroes / segundo

Para tornar a leitura mais facilitada e as contas mais convenientes resol-
veu-se designar esse numero por uma nova unidade - o coulomb (abrevia-
tura C).

Ou seja:

1 coulomb corresponde a quantidade de electricidade transpor-
tada pela corrente de 1 ampere durante o tempo de 1 segundo.

I - (A)
Q = I x t t - (s)

Q-(C)

Outra unidade de quantidade de electricidade tambem muito usada e o
ampere.hora (A.h.), que se obtem exprimindo o tempo em horas:

I-(A)
Q = l x t t-(h)

Q-(A.h.)

1 h = 3600 s; 1 Ah = 3600 C

A quantidade de electricidade e uma das caracterfsticas importantes das
pilhas e acumuladores (baterias).

0 seu tempo de duragao depende da quantidade de electricidade que
possuem e nao da sua f.e.m.. Existem pilhas de, por exemplo, 1,5 V que
duram mais que outras tambem de 1,5 V.



Nas baterias de automoveis a quantidade de electricidade venn referida
em Ah.

Uma bateria de por exemplo 40 Ah significa que fica descarregada ao
fim de 1 hora se fornecer 40 A de intensidade de corrente.

PROBLEMA

Um automovel ficou recolhido numa garagem durante tres dias conse-
cutivos, tendo o seu condutor, por esquecimento, deixado as luzes ace-
sas. Ao fim desse tempo, ao pretender po-lo a trabalhar verificou que
ele nao "pegava".
A bateria desse automovel era de 12 V e 72 Ah; a intensidade de cor-
rente consumida pelas lampadas do carro foi de 1,5 A.
Justifique o "azar" do motorista.

Lei de Ohm
A lei de Ohm e uma lei basica da electricidade que relaciona as tres gran-

dezas fundamentais estudadas - d.d.p., intensidade de corrente e resis-
tencia electrica.

Ela explica grande parte dos fenomenos electricos. Compreender esta lei
significa compreender essas tres grandezas, atras estudadas numa perspec-
tiva apenas fisica (sem entrar com numeros). 0 seu conhecimento permite-
-nos, desde ja, responder por exemplo as seguintes questoes:

• Para a mesma d.d.p., se diminuirmos a resistencia, a intensidade de
corrente aumenta ou diminui?

• Para a mesma resistencia, se aumentarmos a d.d.p., a intensidade
de corrente aumenta ou diminui?

• Aumentando para o dobro, simultaneamente, a d.d.p. e a resisten-
cia, o que acontece a intensidade de corrente?

Sao perguntas cujas respostas, e consequente discussao, devem ser obti-
das na aula.

George Ohm, em 1826, depois de varias experiencias, chegou a seguinte
conclusao, valida para corrente continua e que constituiu o enunciado da
celebre lei que obteve o seu nome - lei de Ohm:

• E constante o quociente entre a d.d.p. aplicada a um condutor
(ou receptor) e a intensidade de corrente que o atravessa. Essa
constante e a resistencia electrica.
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Em termos matematicos este enunciado resulta na seguinte relagao:

U - d.d.p. ou tensao, em volt (V)
R = Y I - intensidade de corrente, em ampere (A)

R - resistencia electrica, em ohm

Desta relagao podemos obter as expressoes equivalentes:

U = Rxl l=ij

EXERCICIOS

1. Uma resistencia de 100 Q e atravessada pela intensidade de corrente
de 2,2 A. Qual o valor da tensao nos extremes da resistencia?

Resolu^ao:

R=100Q

I = 2,2 A U = R x I ; U = 100x2,2 = 220
U = ? U = 220 V

2. Uma lampada tern 30 Q de resistencia e uma d.d.p., entre os seus ter-
minals, de 1,5 V. Qual o valor da intensidade de corrente que a percorre?

Resolu^ao:

U = 1 , 5 V I = ̂ -; I = ̂ - = 0,05

I = ? I = 0,05 A; I = 50 mA


