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1. A NATUREZA DA ELETRICIDADE
1.1. CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA
Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A matéria é
constituída de moléculas que, por sua vez, são formadas de átomos. O átomo é
constituído de um núcleo e eletrosfera onde encontramos os:
- Elétrons
- Prótons
- Nêutrons
5. ELÉTR

3. ÓRBITA

4. PRÓT

+
+

-

-

+
+

-

1. NÚCLEO

2. NÊUTRO

Portanto, o átomo é formado por:
é a menor partícula encontrada na natureza, com carga negativa. Os
Elétron:
elétrons estão sempre em movimento em suas órbitas ao redor do núcleo.
Próton:
é a menor partícula encontrada na natureza, com carga positiva.
Situa-se no núcleo do átomo.
Nêutron:
são partículas eletricamente neutras, ficando também situadas no
núcleo do átomo, juntamente com os prótons.
1.2. CORRENTE ELÉTRICA
Num átomo existem várias órbitas.

-

7. ELÉTRON

8. ELÉTRON

-

-

-

-
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Os elétrons mais próximos do núcleo tem maior dificuldade de se desprenderem de
suas órbitas, devido a atração exercida pelo núcleo; assim os chamamos de elétrons
presos.
Os elétrons mais distantes do núcleo (última camada) têm maior facilidade de se
desprenderem de suas órbitas porque a atração exercida pelo núcleo é pequena; assim
recebem o nome de elétrons livres.
Portanto, os elétrons livres se deslocam de um átomo para outro de forma
desordenada, nos materiais condutores.

-

-

-

-

-

-

-

-

Considerando-se que nos terminais do material abaixo temos de lado um pólo
positivo e do outro um pólo negativo, o movimento dos elétrons toma um determinado
sentido, da seguinte maneira:
Os elétrons (-) são atraídos pelo pólo positivo e repelidos pelo negativo.

(-)

-

-

-

-

-

-

(+)

-

Assim, os elétrons livres passam a ter um movimento ordenado (todos para a
mesma direção).
A este movimento ordenado de elétrons damos o nome de CORRENTE
ELÉTRICA.
NOTA:
Sinais de mesmo nome se repelem.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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1.2.1. UNIDADE DE MEDIDA DA CORRENTE ELÉTRICA
Para se expressar a quantidade de corrente elétrica utilizamos o ampère,
representado pela letra “A”.
Exemplo:
I = 3 ampères
Múltiplos e submúltiplos

I = 3A
MA
kA
X 1000

A
mA

÷ 1000

uA
Para correntes inferiores utilizamos o miliampère (mA).
Para correntes superiores utilizamos o kiloampère (kA).
Exemplo:
I = 2mA = 0,002A
I = 6kA = 6000A
O aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica (I) é o
AMPERÍMETRO.
O amperímetro deve ser ligado em série com o circuito; conforme figura abaixo.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DO AMPERÍMETRO
01 A graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a corrente
máxima que se deseja medir.
02 Procurar utilizar uma escala onde a leitura da medida efetuada seja o mais
próximo possível do meio da mesma.
03 Ajustá-lo sempre no zero, para que a leitura seja correta (ajuste feito com
ausência de corrente).
04 Evitar choques mecânicos com o aparelho.
05 Não mudar a posição de utilização do amperímetro, evitando assim leituras
incorretas.
06 Obedecer a polaridade do aparelho, se o mesmo for polarizado. O pólo
positivo (+) do amperímetro ligado ao pólo positivo da fonte e o pólo negativo (-) ao pólo
negativo do circuito.
COMO OBTER UMA CORRENTE ELÉTRICA

G

11.
12. GERADOR

R

9.

13.

10. CONDUTOR

14. CARGA

ES
UTILIZA A CORRENTE
ELÉTRICA

O conjunto destes elementos constitui um CIRCUITO ELÉTRICO. Para que haja
corrente elétrica num circuito, é necessário que o mesmo esteja fechado.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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1.3. EXERCÍCIOS
01 - Qual é a menor partícula encontrada na natureza que possui carga negativa?
a)(
b)(
c)(
d)(
e)(

) próton
) molécula
) elétron
) nêutron
) matéria

02 - Corrente elétrica é:
a)(
b)(
c)(
d)(
e)(

) movimento desordenado de elétrons livres
) movimento ordenado de elétrons livres
) movimento desordenado de prótons
) movimento ordenado de prótons
) força que impulsiona os elétrons livres

03 - A unidade de corrente elétrica é o
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

) volt - símbolo V
) ampère - símbolo A
) ohm - Ω
) watt - símbolo W
) nenhuma das citadas

04 - Que aparelho empregamos para medir corrente elétrica?
a)(
b)(
c)(
d)(
e)(

) wattímetro
) ohmímetro
) voltímetro
) fasímetro
) amperímetro

05 - O aparelho usado para medir corrente elétrica deve ser ligado sempre:
a)(
b)(
c)(
d)(
e)(

) em série com o condutor
) em paralelo com o condutor
) em série paralelo com o condutor
) com ausência de tensão no circuito
) com tensão superior à corrente

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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1.4. TENSÃO ELÉTRICA
Vamos fazer uma analogia com a instalação hidráulica mostrada na figura abaixo.
O reservatório A está mais cheio que o reservatório B, portanto A ele tem maior
pressão hidráulica.
Ligando-se os reservatórios A e B com um cano, a pressão hidráulica de A
“empurra” a água para B, até que se igualem as pressões hidráulicas.

Supondo agora dois corpos A e B que possuem cargas elétricas diferentes.
O corpo A tem maior número de elétrons do que o corpo B; então dizemos que ele
tem maior “potencial elétrico”.
Há uma diferença de potencial elétrico (d.d.p.).

Ligando-se os corpos A e B com um condutor, o “potencial elétrico” de A empurra os
elétrons para B, até que se igualem os potenciais.
Comparando-se os dois casos, podemos dizer que o potencial elétrico é uma
“pressão elétrica” que existe nos corpos eletrizados.
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Portanto dizemos que:
Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons para que estes se
movimentem.
O movimento dos elétrons através de um condutor é o que chamamos de corrente
elétrica.

Para que haja corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial
entre os pontos ligados.
Os elétrons são “empurrados” do potencial negativo para o potencial positivo.

A tensão é também chamada de diferença de potencial (d.d.p.) ou voltagem.
1.4.1. UNIDADE DE MEDIDA DA TENSÃO ELÉTRICA
VOLT é utilizado como unidade de tensão elétrica, representado pela letra “V”.
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Exemplo:
127 volts = 127 V
1.4.2. MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS

MV
kV
X 1000

V
mV

÷ 1000

uV

Para tensões mais elevadas utilizamos o kilovolt (kV).
13,8 kilovolt = 13,8 kV = 13.800V
O aparelho utilizado para medir a tensão elétrica chama-se: VOLTÍMETRO
O voltímetro deve ser instalado em paralelo com o circuito.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DO VOLTÍMETRO
01 A graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a tensão
máxima que se deseja medir.
02 Procurar fazer a leitura o mais próximo possível do meio da escala, para que
haja maior precisão.
03 O ajuste de zero deve ser feito sempre que for necessário com ausência de
tensão.
04 Evitar qualquer tipo de choque mecânico.
05 Usar o voltímetro sempre na posição correta, para que haja maior precisão
nas leituras.
06 Caso o voltímetro tenha polaridade, o lado (+) do mesmo deve ser ligado ao
pólo positivo da fonte e o lado (-) do aparelho com o negativo da fonte.
1.5. EXERCÍCIOS
01- O que vem a ser tensão ou
voltagem elétrica?
a)( ) diferença entre os valores de corrente e
tensão
b)( ) força que impulsiona os prótons
c)(
) movimento dos elétrons livres num
único sentido
d)( ) pressão que o gerador exerce sobre os
elétrons

04 - O aparelho de medida da
tensão ou voltagem chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

) wattímetro
) ohmímetro
) voltímetro
) fasímetro
) amperímetro

02 - A unidade de tensão elétrica é:
b)(
c)(
d)(
e)(

05 - O aparelho de medida da
tensão deva ser ligado:

a)( ) o volt
) o ampère
) o ohm
) o watt
) o VAr
03 - Faça as conversões:
a)10A =

b)5V =
c)0,02A

mA

a)(
b)(
c)(
carga
d)(
carga
e)(

) em série com a carga
) em paralelo com a carga
) em série paralelo com a
) em paralelo série com a
) qualquer ligação satisfaz

kV
=

mA

d)300 mA =

A

e)400V =

mV

Eng. Juan Paulo Robles Balestero

11

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA INDUSTRIAL – ELETROTÉCNICA

1.6. RESISTÊNCIA ELÉTRICA
Duas cargas são alimentadas pela mesma tensão, mas são atravessadas por
intensidade de correntes diferentes. Por quê?

O valor da corrente elétrica não depende só da tensão aplicada ao circuito, vai
depender também da carga, onde uma se opõe mais que a outra ao deslocamento dos
elétrons.
Portanto:
Resistência elétrica é a oposição que os materiais oferecem a passagem da
corrente elétrica.
Símbolo de resistência

1.6.1. UNIDADE DE MEDIDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA
O OHM é utilizado como unidade de medida de resistência elétrica, sendo
representado pela letra grega ômega (Ω).
Exemplo:
320 ohms = 320 Ω

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Múltiplos e submúltiplos
MΩ
kΩ
X 1000

Ω
mΩ

÷ 1000

uΩ
- Mega-ohm = MΩ
- Kilo-ohm = KΩ
- Mili-ohm = mΩ
- Micro-ohm = uΩ
O aparelho utilizado para medir resistência elétrica chama-se OHMÍMETRO.
Quando se deseja medir resistência elétrica de um material, deve-se ligar os
terminais do ohmímetro aos terminais do material.

CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DO OHMÍMETRO

01 A graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a resistência
máxima que se deseja medir.
02 Ajustar o ohmímetro a zero toda vez que se for medir uma resistência.
03 A resistência deve ser medida sempre com ausência de corrente e
desconectada do circuito.
04 Evitar choque mecânico do aparelho.
05 Usar o aparelho sempre na posição correta, para minimizar erros de
medição.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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2. LEI DE OHM E POTÊNCIA ELÉTRICA
2.1. LEI DE OHM
Se variarmos a tensão e mantivermos a resistência fixa...
.... verificamos que a corrente varia no mesmo sentido da variação da tensão.

“QUANTO MAIOR A TENSÃO, MAIOR SERÁ A CORRENTE E VICE-VERSA”
Se mantivermos a tensão fixa e variarmos a resistência...

... verificamos que a corrente varia em sentido oposto à variação da resistência.
“QUANTO MAIOR A RESISTÊNCIA, MENOR SERÁ A CORRENTE E VICE-VERSA”
Portanto:
A intensidade de corrente varia diretamente proporcional a V ou inversamente
proporcional a R
Assim, escrevemos:

V=I A iR Ω
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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2.2. RESISTÊNCIA DE UM CONDUTOR
Os elétrons livres, durante o movimento em um condutor, colidem com átomos
deste condutor, perdendo parte de sua energia cinética sob a forma de calor. Com a
aplicação de uma tensão elétrica, os elétrons recuperam sua energia e velocidade, e
novas colisões ocorrerão. Estas perdas ocorrem continuamente durante o movimento dos
elétrons dentro de um condutor.
Então, a resistência é a propriedade do material em se opor ou resistir ao
movimento dos elétrons, e requerer a aplicação de uma tensão para manter o fluxo de
corrente. A unidade da resistência no SI é ohm (Ω). A resistência é representada pela
variável R.
A resistência de um condutor de seção reta e uniforme é diretamente proporcional
ao seu comprimento e inversamente proporcional a área da seção reta. A resistência de
um condutor é dada por:

R=

ρ ⋅l
A

onde:
ρ – resistividade [Ω⋅m];
l – comprimento do condutor [m];
A – área da seção transversal [m2].
A resistividade é uma propriedade que depende do tipo do material. A Tabela 2.1
mostra a resistividade de alguns materiais.
Tabela 2.1 – Valores da resistividade elétrica.

Material

Resistividade [Ω⋅m]

Prata

1,64⋅10-8

Cobre recozido

1,72⋅10-8

Alumínio

2,38⋅10-8

Ferro

12,3⋅10-8

Constantan

49⋅10-8

Nicromo

100⋅10-8

Silício

2500

Papel

1010

Mica

5⋅1011

Quartzo

1017

Um bom condutor possui resistividade próxima a 10-8 Ω⋅m. A prata é o melhor
condutor metálico, mas devido a seu alto custo não pode ser utilizada em alta escala.
Metais como cobre e alumínio são mais utilizados comercialmente.
Materiais com uma resistividade maior que 1010 Ω⋅m são isolantes, e podem ser
submetidos a elevadas tensões sem que ocorra a circulação de corrente considerável.
Materiais com resistividade entre 10-4 Ω⋅m e 10-7 Ω⋅m são denominados
semicondutores, e são amplamente utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos
como diodos e transistores.
1ª Experiência
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Dois condutores, de mesmo material, mesma seção, mas de comprimentos
diferentes.
1

NÍQUEL

2

NÍQUEL

“QUANTO MAIOR O COMPRIMENTO DO CONDUTOR, MAIOR SERÁ A SUA
RESISTÊNCIA”

2ª Experiência
Dois condutores de mesmo material, mesmo comprimento, mas de seções
diferentes.
1

NÍQUEL CROMO

2

NÍQUEL CROMO

“QUANTO MAIOR A SEÇÃO DO CONDUTOR, MENOR SERÁ
RESISTÊNCIA”

A SUA

3ª Experiência
Dois condutores, de mesmo comprimento, mesma seção, mas de materiais
diferentes.

1
2

NÍQUEL
COBRE

“ A RESISTÊNCIA DE UM CONDUTOR DEPENDE DA NATUREZA DE SEU
MATERIAL”
2.3. POTÊNCIA ELÉTRICA
Em eletrodinâmica, a quantidade de energia transformada por unidade de tempo é
denominada potência elétrica. No SI, a unidade de potência é watt (W), em homenagem a
James Watt (1736-1819).
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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O trabalho da força elétrica em cada portador de carga é obtido a partir do produto
entre a tensão V e a carga Q:
η = Q ⋅V
(0.1)
Ao atravessar um trecho do circuito, em um determinado intervalo de tempo Δt, a
carga Q pode ser calculada rearranjando a equação:
Q = I ⋅ Δt
(0.2)
Substituindo-se (0.2) em (0.1), chega-se a:
η = I ⋅ Δt ⋅V
(0.3)
A potência elétrica corresponde ao trabalho realizado pela força elétrica por
unidade de tempo. Desta forma, tem-se:
P=

Substituindo (0.3) em (0.4), obtém-se:
P=

Finalmente, pode-se escrever:

η

Δt

i ⋅ Δt ⋅ V
Δt

P =V ⋅I

(0.4)

(0.5)
(0.6)

2.4. ENERGIA ELÉTRICA
A energia elétrica produzida ou consumida é produto entre a potência elétrica P e o
tempo durante o qual esta energia é produzida ou consumida, ou seja:
W = P ⋅ Δt
(0.7)
onde:
W – energia elétrica [J];
P – potência elétrica [W];
t – tempo [s].
Energia elétrica é o “produto” que os consumidores adquirem junto às companhias
elétricas, também denominadas concessionárias. Normalmente, não se utiliza joule como
unidade de energia, mas sim quilowatt-hora (kWh), que não é uma unidade do SI. O
número de kWh consumido é igual ao produto da potência absorvida em kW pelo tempo
de consumo em horas.
W ( kWh ) = P ( kW ) ⋅ Δt ( h )
(0.8)
2.4.1. WATTÍMETRO
O wattímetro é um instrumento capaz de medir a potencia consumida em um circuito
elétrico. Segundo a definição de potência, um wattímetro deve ser um instrumento que
realize o produto dos sinais elétricos, de acordo com a equação anterior.
2.4.2. MULTÍMETRO
Um multímetro, mostrado na Fig. 2.1, é um aparelho integrado que desempenha as
funções de um voltímetro, amperímetro e ohmímetro.
Quando se pretende adquirir um multímetro, deve-se fornecer os seguintes dados
ao vendedor: tipo de aparelho, tensão e corrente máximas a medir, resistências de
entrada do voltímetro e do amperímetro, tipo de medida, número de escalas das tensões,
correntes e resistências e precisão. Além disso, pode-se ainda especificar o tipo de fonte
de alimentação, o tipo de proteção contra o uso incorreto do aparelho e o tipo de ligação a
um aparelho de monitoração da medida.
Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Fig. 2.1 – Multímetro.

2.5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1) Em um resistor de 22 Ω, flui uma corrente elétrica de 0,5 A. Qual a d.d.p. entre as
extremidades do resistor é, em volts?
2) O miliamperímetro abaixo suporta uma corrente de no máximo 1mA, e sua
resistência interna é de 1Ω (indicada na figura). Para medir correntes maiores, é
necessário ligar um resistor em paralelo, de modo que a corrente “excedente” seja
desviada e não passe pela bobina do miliamperímetro. Quais devem ser os valores da
resistência ligada em paralelo ao amperímetro (Rshunt) para que a corrente de fundo de
escala do amperímetro venha a ser, respectivamente:
a) 100 mA
b) 1 A
c) 20 A

3) Nas especificações de um chuveiro elétrico lê-se 2200 W e 220 V. Qual a
resistência interna desse chuveiro quando ligado de acordo com as especificações?
4) Quando ligado a uma tensão de 220 V, um resistor de resistência elétrica R
dissipa 1000 W. Para que outro resistor, ligado a 110 V, dissipe 2000 W, qual deve ser a
resistência?
5) Um gerador é ligado a um resistor de resistência 11 Ω , e verifica-se no circuito
uma corrente elétrica de 1,0 A. Em outra experiência, o mesmo gerador é ligado a um
resistor de resistência 5 Ω, e a corrente elétrica é 2 A. Assim, qual é a força eletromotriz
do gerador e sua resistência interna?
6) Considere um circuito elétrico representado a seguir, contendo um amperímetro e
um voltímetro ideais.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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7) Analise se as seguintes frases são verdadeiras ou falsas.
a) No circuito, os dois resistores de resistência 6 Ω podem ser substituídos por um
único equivalente de resistência 12 Ω.
b) A corrente elétrica fornecida pelo gerador é de 1,5 A.
c) O resistor de resistência 5 Ω dissipa potência de 7,2 W.
d) O amperímetro A indica 0,9 A.
e) O voltímetro V fornece leitura 3,6 V.
8) O circuito elétrico esquematizado ao lado é
constituído de um gerador ideal de f.e.m. 30 V, um
amperímetro ideal A, um voltímetro ideal V e três
resistores ôhmicos de resistências R1=8 Ω, R2=3 Ω e
R3=6 Ω. Quais as leituras do amperímetro e do
voltímetro?

9) Uma bateria de força eletromotriz 24 V e resistência interna 0,50 Ω é ligada em
série com uma resistência R e com um motor elétrico de força contra-eletromotriz 12 V e
resistência interna 1,5 Ω. Analise se as seguintes frases são verdadeiras ou falsas.
a) Para R=6,0 Ω, a corrente elétrica do circuito será igual a 2,0 A.
b) A diferença de potencial nos pólos do motor independe do valor de R.
c) Se a diferença de potencial nos pólos da bateria for igual a 18 V, então R=1,0 Ω.
d) Para R=4,0 Ω, a potência dissipada na resistência interna da bateria será igual a
2,0 W.
e) Se R=4,0 Ω, a potência útil do motor é igual a 24 W.
10) O circuito elétrico esquematizado abaixo e constituído por um gerador de f.e.m.
E=27 V e resistência interna r=1,5 Ω, um amperímetro ideal A, um voltímetro ideal V, três
resistores de resistências R1=18 Ω, R2=6,0 Ω e R3=9,0 Ω, e duas chaves interruptoras C1
e C2.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero

19

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA INDUSTRIAL – ELETROTÉCNICA

11) Analise se as seguintes frases são verdadeiras ou falsas.
a) Com a chave C1 aberta e a C2 fechada, o amperímetro indica 2,4 A.
b) Com a chave C1 aberta e a C2 fechada, o voltímetro indica 27 V.
c) Com a chave C1 fechada e a C2 aberta, o amperímetro indica 4,5 A.
d) Com a chave C1 fechada e a C2 aberta o voltímetro indica 27 V.
e) Com as chaves C1 e C2 fechadas, o amperímetro indica 5,0 A e o voltímetro
indica 18 V.
12) É dada a curva característica de um gerador (tensão nos seus terminais em
função da corrente que o percorre).
Analise se as seguintes frases são verdadeiras ou falsas.
a) A f.e.m é 8,0 V e a resistência interna é 2,0 Ω.
b) A corrente de curto circuito do gerado é 12 A.
c) O rendimento máximo do gerador é 50%.
d) Um resistor de resistência 2,5 Ω ligado aos pólos do gerador dissipa potência de
10 W.
e) A potência máxima que um gerador pode fornecer ao circuito externo é 18 W.
13) Em uma casa, há um aquecedor elétrico de água, cuja potência é P=500W e que
permanece ligado durante um tempo t=4h diariamente. Determine, em kWh, a quantidade
de energia elétrica que esse aquecedor utiliza por dia. Além disso, sabendo-se que o
custo de 1 kWh de energia elétrica é R$0, 10, quanto deveria ser pago à companhia de
eletricidade pelo funcionamento desse aquecedor, nas condições mencionadas, durante
30 dias?
14) O medidor de energia residencial é
composto de quatro relógios. O sentido de rotação
dos ponteiros é o da numeração crescente. lnicia-se a
leitura pelo relógio da esquerda. O valor obtido é
expresso em kWh. Considere as leituras realizadas
em dois meses consecutivos: o atual e o anterior. Se
a companhia de eletricidade está cobrando, em
média, o kWh a R$0, 20, qual o gasto nessa
residência com a energia elétrica no mês considerado,
em reais? Além disso, sabendo que 1 joule=1 W⋅s,
qual foi o consumo da energia elétrica na residência
desde a instalação do relógio, em joules?
15) Se a resistência equivalente na associação abaixo é Req_AB=50 Ω, calcule R.

16) Determine a resistência equivalente para a rede abaixo:
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a) Como está desenhada.
b) Com o resistor de 5 Ω substituído por um curto-circuito
c) Com o resistor de 5 Ω substituído por um circuito aberto

17) Três resistores estão em série e têm tensão contínua total Vt. O resistor R1 é
submetido a uma tensão de 20 V, R2 dissipa uma potência de 25 W e R3 =2 Ω. Caso a
corrente contínua seja 5 A, encontre Vt.
18) Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B.

19) A figura abaixo mostra quatro aves pousadas em
um circuito no qual uma bateria de automóvel alimenta duas
lâmpadas. Ao ligar-se a chave S, qual pássaro pode receber
um choque elétrico? Justifique sua resposta.

20) A resistência elétrica de um resistor de fio metálico é 60 Ω. Cortando-se um
pedaço de 3 m de fio, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser de 15Ω. Qual o
comprimento total do fio?
21) A figura mostra um cabo telefônico. Formado por dois fios, esse cabo tem
comprimento de 5 km. Constatou-se que, em algum ponto ao longo do comprimento
desse cabo, os fios estão em contato elétrico entre si, ocasionando um curto-circuito. Para
descobrir o ponto que causa o curto-circuito, um técnico mede as resistências entre as
extremidades P e Q, encontrando 20 Ω, e entre as extremidades R e S, encontrando
80,0Ω. Com base nesses dados, qual a distância das extremidades PQ até o ponto que
causa o curto-circuito?

22) Um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia
elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica I=1 kA, e sua resistência, por unidade de
comprimento, é 5,0×10-5 Ω/m. A distância que separa os pés do pássaro, ao longo do fio,
é de 6,0 cm. Qual a diferença de potencial, em milivolts (mV), entre os pés da ave?
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3. ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIAS
Classificação dos circuitos
Circuito série
Circuito paralelo
Circuito misto
3.1. CIRCUITO SÉRIE
Desde que você ligue resistências, extremidade com extremidade, elas ficarão
ligadas em série.
Exemplo: Vagões de trem

Para que haja corrente nas resistências é necessário ligar os terminais restantes a
uma fonte de tensão.

Medindo as correntes nas resistências verificamos que a corrente é a mesma em
todas as resistências:
It = I1 = I2 = I3 = ...

Medindo as tensões nas resistências, vamos verificar que a tensão da fonte é
dividida pelas resistências, ou seja, a soma das quedas de tensão nas resistências é igual
à tensão da fonte.
Vf = V1 + V2 + V3 + ...
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Resistência equivalente
É uma única resistência que pode ser colocada no lugar das outras resistências do
circuito, ou seja, submetida à mesma tensão permitirá a passagem do mesmo valor de
corrente.
Re = R1 + R2 + R3 + ...

Conclusão
Circuito série é aquele em que a corrente possui um único caminho a seguir no
circuito e a tensão da fonte se divide pelas resistências que compõem o circuito. Neste
tipo de circuito existe a interdependência entre as resistências. Se uma delas queimar, a
corrente não circulará mais.
3.2. CIRCUITO PARALELO
Quando se liga resistências lado a lado, unindo suas extremidades, elas são ligadas
em paralelo.
Para esse circuito há mais de um caminho para a corrente elétrica.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero
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Medindo as correntes nas resistências, verificamos que a corrente é dividida pela
resistências, sendo que a soma das correntes em cada ramo é igual à corrente total do
circuito.
IT = I1 + I2 + ...

3.2.1. MEDINDO AS TENSÕES NAS RESISTÊNCIAS, VERIFICAMOS QUE A TENSÃO É A MESMA
EM TODAS AS RESISTÊNCIAS.
VT = V1 = V2 = ...

Conclusão
No circuito paralelo, a corrente se divide nos ramais, sendo a soma das mesmas
igual a corrente total do circuito. A tensão é sempre a mesma em todo o circuito. As
resistências são independentes, ou seja, se uma delas queimar, continua passando
corrente pelas outras.
Para calcularmos a resistência equivalente do circuito paralelo usamos a fórmula.
Re =

R1 × R 2
R1 + R 2

Para duas resistências
Nota:
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A Resistência equivalente (RE) de um circuito paralelo é sempre menor que a
menor resistência do circuito.
3.3. CIRCUITO MISTO

É aquele em que existem resistências, tanto em série como em paralelo.
Exemplo:

Resolução do circuito acima:
1) R1 e R2 estão em série, então: RE 1 = R1 + R2

2) R3 e R4 estão em série, então encontramos RE 2 onde: RE 2 = R3 + R4
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3) R6 e R7 estão em série, então encontramos RE 3 onde:
RE 3 = R6 + R7
4) RE 2 e RE 3 estão em paralelo, então encontramos RE 4:
RE 4 =

RE 2 × RE 3
RE 2 + RE 3

5) RE 1 , RE 4 e R5 estão em série, então: RE = RE 1 + RE 4 + R5

RE = 29 Ω
3.4. EXERCÍCIOS

01 - Um material não condutor de eletricidade é chamado:
a)(
b)(
c)(
d)(

) condutor
) isolante
) ótimo condutor
) neutro

02 - O que vem a ser resistência elétrica:
a)(
b)(
c)(
d)(

) oposição que a tensão oferece à corrente
) oposição que a corrente oferece à tensão
) oposição que os materiais oferecem à passagem da tensão
) oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente

03 - Qual a unidade da resistência elétrica?
a)(
b)(
c)(
d)(

)
)
)
)

ohm - simbolizado pela letra Ω
volt - simbolizado pela letra V
ampère - simbolizado pela letra A
watt - simbolizado pela letra W
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04 - Qual a fórmula que exprime corretamente a lei de ohm?
I
R
R
V=
I
V
I=
R
I
P=
R
P
I=
R
V=

a)
b)
c)
d)
e)

05 - Classifique os circuitos abaixo entre:
a)
b)
c)
d)

Simples
Série
Paralelo
Misto

______

______

______

______

06 - Qual dos condutores abaixo possui maior resistência ôhmica?
a) (
b) (

)

COBRE

)

COBRE

07 - Qual dos condutores abaixo possui menor resistência ôhmica?
a) (

b) (

)

COBRE

)
COBRE
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4. ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA
EM REGIME PERMANENTE
4.1. LEIS DE KIRCHHOFF
4.1.1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, será apresentada uma discussão sobre polaridade e tensão nos
elementos componentes de um circuito elétrico. Desta forma, será possível calcular a
tensão nos extremos do trecho de um circuito.
Para geradores e receptores ideais, independentemente do sentido da corrente
elétrica, o traço menor representa o pólo negativo e o traço maior corresponde ao pólo
positivo, conforme a Fig. 4.1.

Fig. 4.1 – Representação da polaridade de um gerador ou um receptor ideal.

O pólo B tem potencial elétrico maior que o pólo A, ou seja, no sentido da seta da
Fig. 4.1, a tensão é positiva. Logo, tem-se:
VB − VA = + E
(5.1)
VA − VB = − E
(5.2)
Para os resistores, a polaridade é dada pelo sentido da corrente: o pólo positivo é o
da entrada da corrente, e negativo é o da saída, segundo a Fig. 4.2.

Fig. 4.2 – Representação da polaridade da tensão em um resistor.

O pólo A tem potencial elétrico maior que o pólo B, ou seja, a tensão é positiva no
sentido oposto ao de circulação da corrente. Logo, tem-se:
VA − VB = + R ⋅ I
(5.3)
VB − VA = − R ⋅ I
(5.4)
Portanto, para o cálculo da tensão entre os extremos de um trecho de circuito,
deve-se:
- Verificar o sentido de circulação da corrente;
- Marcar as polaridades das tensões de acordo com tal sentido;
- Efetuar o somatório das mesmas.
Na Fig. 4.3, tem-se um exemplo básico.

Fig. 4.3 – Trecho de circuito.
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Seguindo os passos anteriormente descritos, chega-se à Fig. 4.4.

Fig. 4.4 – Trecho de circuito com marcação das tensões.

Assim, a diferença potencial entre A e B é:
VA − VB = + r1 ⋅ I − E1 + R ⋅ I + E2 + r2 ⋅ I

(5.5)

4.1.2. PRIMEIRA LEI DE KIRCHHOFF OU LEI DOS NÓS
Em um circuito elétrico, denomina-se nó um ponto comum a três ou mais
condutores, conforme a Fig. 4.5.

Fig. 4.5 – Nó de um circuito.

Assim, pode-se enunciar a primeira lei de Kirchhoff: “A soma das intensidades das
correntes que chegam a um nó é igual à soma da intensidade das correntes que saem do
mesmo”.
No exemplo da Fig. 4.5, tem-se:
I1 = I 2 + I 3
(5.6)
4.1.3. SEGUNDA LEI DE KIRCHHOFF OU LEI DAS MALHAS
Em um circuito elétrico, denomina-se malha um conjunto de elementos de circuito
constituindo um percurso fechado, como é mostrado na Fig. 4.6.

Fig. 4.6 – Malha de um circuito.

Assim, pode-se enunciar a segunda lei de Kirchhoff: “Percorrendo uma malha em
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um certo sentido, partindo e chegando ao mesmo ponto, a soma algébrica das tensões é
nula”.
No exemplo da Fig. 4.6, tem-se a malha ABCD. Partindo-se do ponto A, adotandose o sentido horário e retornando ao mesmo ponto, pode-se escrever:
R2 ⋅ I 2 + E2 + r2 ⋅ I 2 + R1 ⋅ I 2 + r1 ⋅ I1 − E1 = 0
(5.7)
4.2. DIVISORES DE TENSÃO E DE CORRENTE
A solução de circuitos, ou partes dos mesmos, pode ser simplificada por meio da
aplicação de técnicas conhecidas como divisor de tensão e divisor de corrente, as quais
são descritas a seguir. As regras de aplicação dos divisores são obtidas a partir das
regras de associação série e paralela de resistores vistas anteriormente, as quais por sua
vez derivam diretamente das Leis de Kirchhoff.
4.2.1. DIVISOR DE TENSÃO
A regra do divisor de tensão se aplica a componentes (resistores) conectados em
série, como no caso do circuito mostrado na Fig. 4.7 (a), e se destina a determinar a
tensão sobre cada componente individual. A resistência equivalente para os terminais x-y
é mostrada na Fig. 4.7 (b), sendo dada pela relação:
Req = R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn
(5.8)
A corrente em todos os componentes é a mesma, sendo dada pela equação:
V
V
(5.9)
=
I=
Req R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn

(a) Resistores em série

(b) Resistência equivalente

Fig. 4.7 – Princípio do divisor de tensão.

Desta forma, a tensão sobre cada resistor será dada pelo seguinte conjunto de
equações:
R1 ⋅V
V1 = R1 ⋅ I =
R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn

V2 = R2 ⋅ I =

R2 ⋅ V
R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn

(5.10)

Rn ⋅ V
R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn
As equações anteriores permitem determinar diretamente a tensão sobre cada
resistor a partir da tensão aplicada aos terminais x-y. A regra geral é: a tensão sobre cada
componente é a tensão aplicada aos terminais de entrada multiplicada pela resistência e
Vn = Rn ⋅ I =
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dividida pela soma das resistências dos componentes.
Ao se aplicar a regra, é fundamental observar se as polaridades das tensões e
sentidos das correntes sobre os componentes são conforme mostra a Fig. 4.7 (a).
4.2.2. DIVISOR DE CORRENTE
Analogamente ao caso de resistências em série, a regra do divisor de corrente se
aplica a componentes (resistores) conectados em paralelo, como no caso do circuito
mostrado na Fig. 4.8 (a), e se destina a determinar a corrente circulando cada
componente individual. A condutância equivalente para os terminais x-y é mostrada na
Fig. 4.8 (a), sendo dada pela relação:
Geq = G1 + G2 + G3 + G4 + … + Gn
(5.11)
A tensão em todos os componentes é a mesma, sendo dada pela equação:
I
I
V=
=
Geq G1 + G2 + G3 + G4 + … + Gn

(a) Resistores em série

(5.12)

(b) Resistência equivalente

Fig. 4.8 – Princípio do divisor de corrente.

Desta forma, a corrente em cada um dos resistores será dada pelo seguinte
conjunto de equações:
G1 ⋅ I
I1 = G1 ⋅ V =
G1 + G2 + G3 + G4 + … + Gn

I 2 = G2 ⋅ V =

G2 ⋅ I
G1 + G2 + G3 + G4 + … + Gn

(5.13)

Gn ⋅ I
G1 + G2 + G3 + G4 + … + Gn
As equações anteriores permitem, assim, determinar diretamente a corrente em
cada resistor seguinte forma: a corrente em cada componente é a corrente de entrada
multiplicada pela condutância e dividido pela soma das condutâncias dos componentes.
Ao se aplicar a regra, é fundamental observar se as polaridades das tensões e
sentidos das correntes sobre os componentes são conforme mostra a Fig. 4.8 (a).
Geralmente, as resistências são expressas em ohms, sendo portanto útil expressar
as últimas equações em termos das resistências, ao invés de condutâncias. Utilizando-se
a relação entre condutâncias e resistências, obtém-se para o divisor de corrente a
seguinte expressão:
1
1
1
(5.14)
⋅ ⋅ I = Req ⋅ ⋅ I
In =
1
1
1
1
1 Rn
R
n
+
+ +
+… +
R1 R2 R3 R4
Rn
Expressões bastante úteis também podem ainda ser obtidas para o caso de
apenas dois resistores em paralelo:
I n = Gn ⋅ V =
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1
1
⋅ ⋅I
1
1 R1
+
R1 R2
1
1
I 2 = G2 ⋅ V =
⋅ ⋅I
1
1 R2
+
R1 R2
A partir de (5.15) e (5.16), obtém-se finalmente para o caso de dois resistores:
R1
I1 =
⋅I
R1 + R2
R2
I2 =
⋅I
R1 + R2
I1 = G1 ⋅ V =
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5. TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS SENOIDAIS
Uma forma de onda de um sinal de tensão ou corrente alternada é aquela onde a
intensidade e a polaridade alteram-se ao longo do tempo. Em geral são sinais
periódicos como as formas de onda apresentadas na figura 1.1

Uma Corrente Alternada (ICA) é aquela que inverte, periodicamente, o sentido no
qual está circulando. Ela também varia a intensidade continuamente no tempo. Uma
Tensão Alternada (VCA) é aquela que inverte, periodicamente, a polaridade da tensão.
Já Tensão ou Corrente Alternada Senoidal é aquela cuja forma de onda é representada
por uma senóide. Dizemos que é um sinal senoidal.
A forma de onda periódica mais importante e de maior interesse é a alternada
senoidal de tensão e de corrente, porque a energia gerada nas usinas das
concessionárias e a maioria dos equipamentos usam tensão e corrente alternadas
senoidais.
A maior parte da energia elétrica consumida é gerada e distribuída na forma de
tensão e corrente alternadas para os consumidores que são as residências, o comércio e,
principalmente, as indústrias.
A principal razão pela qual a energia elétrica gerada e distribuída em grande escala
ser em tensão e corrente alternadas é que ela apresenta uma facilidade tanto na geração
como na transformação dos níveis de tensão (elevação ou redução). Para transportar a
energia a longas distâncias é necessário elevar a tensão a níveis que chegam a 750kV,
para reduzir as perdas no transporte (principalmente por Efeito Joule). Nos centros de
consumo a tensão é novamente reduzida e distribuída aos consumidores.
Os motores de corrente alternada são construtivamente menos complexos que os
motores de corrente contínua. Isto é uma grande vantagem pois, reduz custos e cuidados
com a manutenção. Por isso são os mais baratos e os mais usados nos equipamentos.
Outra importante razão é a característica típica de comportamento dos circuitos
elétricos e seus elementos passivos (R, L e C) quando submetidos a sinais senoidais. O
tratamento matemático permite que os mesmos teoremas de análise de circuitos de
corrente contínua (CC) possam ser aplicados à análise de circuitos com sinais alternados
senoidais.
Além disso, os sinais senoidais de tensão e de corrente são muito estudados porque
são, em muitos casos, a base para vários outros sinais. Isto quer dizer que muitos sinais
podem ser analisados pela combinação de mais de um sinal senoidal.
O objetivo desta apostila é apresentar o processo de geração da corrente alternada
senoidal e especificar as suas características, parâmetros e terminologias, bem como
processos matemáticos para análise do comportamento dos elementos passivos (resistor,
capacitor e indutor) em circuitos de corrente alternada senoidal.

Eng. Juan Paulo Robles Balestero

33

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA INDUSTRIAL – ELETROTÉCNICA

5.1. PARÂMETROS DA FORMA DE ONDA DA TENSÃO E DA CORRENTE
ALTERNADA SENOIDAL
Conhecermos o valor médio, o valor eficaz, o valor de pico, a freqüência e a fase
de uma senóide é muito importante para o estudo do comportamento energético das
tensões e correntes elétricas.
5.1.1. VALOR DE PICO:
Ao conjunto de valores positivos e negativos de uma senóide chamamos de ciclo, que
no caso do gerador elementar de tensão e corrente alternada, estudado no capítulo
anterior, corresponde a uma volta completa da espira no campo magnético.
O Valor de Pico é a amplitude da forma de onda que corresponde ao máximo valor
no eixo vertical. O máximo valor da corrente é a Corrente de Pico (Ip) e o máximo valor da
tensão é a Tensão de Pico (Vp), como indica a figura 3.1.1.
O Valor de Pico a Pico de tensão e corrente (Vpp e Ipp) é o valor correspondente
entre o pico superior (amplitude máxima positiva) e o pico inferior (amplitude máxima
negativa ou vale) e é exatamente o dobro do valor de pico numa forma de onda senoidal,
pois esta é simétrica.

Vpp = 2iVp

(a)

(5.19)

(b)

Fig.3.1.1 – Formas de onda: (a) da corrente e (b) da tensão em função do tempo e os
seus parâmetros.
5.1.2. PERÍODO (T):
É o tempo necessário para a ocorrência de um ciclo completo de uma função
periódica, como mostra a figura 3.1.1. Com relação ao gerador elementar estudado no
capítulo anterior, Período (T) é o tempo necessário para a espira dar uma volta completa,
o

ou seja, percorrer 360 (2.π rad). A unidade do Período é o segundo (s).
5.1.3. FREQÜÊNCIA (F):
A velocidade na qual os ciclos são produzidos é chamada freqüência. É o número de
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ciclos por unidade de tempo (a cada segundo). Relacionando, obtemos:

portanto:

T × f = 1× 1
1
f =
T

(5.20)

No Sistema Internacional (SI) a unidade da Freqüência, ciclos por segundo, é
1

chamada Hertz (Hz). Assim, um Hertz significa um ciclo completado em um segundo
A freqüência da rede elétrica comercial brasileira é 60Hz, assim como nos Estados
Unidos, enquanto que nos países vizinhos da América Latina e na Europa a freqüência é
50Hz.
5.1.4. FUNÇÃO MATEMÁTICA DA TENSÃO E DA CORRENTE ALTERNADA
SENOIDAL.
A figura 3.5.1 mostra a forma de onda geral para uma função senoidal. Da
matemática sabemos que:
f(α) = Amax.sen(α)
f(α) = Amax.sen(ω.t)
Podemos notar a relativa simplicidade da equação matemática que representa uma
forma de onda senoidal.

Figura1 – forma de onda para uma função senoidal
Os gráficos de uma forma de onda senoidal de tensão e corrente, como os da figura
3.1.1, podem ser expressos matematicamente no chamado domínio do tempo, onde o
valor da tensão e corrente são função do instante de tempo (t), e no chamado domínio
angular, onde o valor da tensão e corrente são função da posição angular da espira no
campo magnético no caso do nosso gerador elementar de corrente alternada.
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5.1.5. TENSÃO INSTANTÃNEA:
Para uma senóide o valor da tensão é expresso em função do ângulo α, dado pela
posição angular da espira no campo magnético:
v(α) = Vp sen(α)
O valor instantâneo de uma grandeza senoidal é o valor que essa grandeza assume
num dado instante de tempo considerado. Assim, o valor da tensão v num dado instante
de tempo t pode ser dado pela função senoidal:
v(t) = Vp sen(ω t)
onde:
v(t) – tensão instantânea (V)
Vp - tensão de pico (V);
ω - freqüência angular (rad/s);
t – instante de tempo (s).
Exemplo 3.5.1: Esboce o gráfico tensão x tempo para a tensão instantânea v(t)=
10.sen(10.t). Solução: da função obtemos:
Vp = 10V
ω = 10rad/s

Fazendo a variável independente t assumir valores desde 0 até T = 628ms,
podemos calcular a posição angular ω e a tensão instantânea correspondente e
traçar a forma de onda. Para tanto é necessário determinarmos os instantes
mais significativos: dividindo 628ms por 8 intervalos (poderíamos utilizar mais
intervalos, para maior precisão), obtemos o valor 78,5ms para cada intervalo.
Assim
Para t=0s: v(0)=10sen(10.0)=0
Para t=78,5ms: v(0,0785)=10sen(10.0,0785)=7,09
Fazendo o mesmo procedimento para outros intervalos de tempo obtemos a tabela
3.5.1 que dará origem à forma de onda da figura 3.5.2.
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Tempo

posição

t (s)

angular

tensão
instantânea

ω.t (rad)

v(t ) (V)

0,00

0,00

0,00

0,0785

0,785 (π/4)

7,09

0,157

1,57 (π/2)

10,0

0,235

2,35 (3π/4)

7,09

0,314

3,14 (π )

0,00

0,392

3,92 (5π/4)

-7,09

0,471

4,71 (3π/2)

-10,0

0,549

5,49 (7π/4)

-7,09

0,628

6,28 (2π )

0,00
forma de onda para o exemplo 1

5.1.6. VALOR MÉDIO
O valor médio de uma função representa o resultado líquido da variação de uma
grandeza física como deslocamento, temperatura, tensão, corrente, etc.
O valor médio não representa o resultado líquido energético, ou trabalho realizado,
mas apenas a resultante líquida entre excursões positivas e negativas para o valor de
uma função, chamada média aritmética.
A média aritmética de um dado número finito de valores de eventos discretos (não
contínuos) é a soma dos valores desses eventos dividida pelo número de eventos. Por
exemplo, a média aritmética das notas é a soma dos valores das notas (eventos) dividida
pelo número de notas. Assim, o valor médio de uma função matemática é a sua média
aritmética dada pela relação entre a somatória algébrica dos valores da função e o
número de valores, ou seja:

No caso de uma função qualquer o valor médio é dado pela soma das áreas positivas
e negativas que são descritas periodicamente ao longo do tempo. Assim, para uma forma
de onda, como mostra a figura 3.6.1, o valor médio pode ser determinado pela área total
sob a curva, dividido pelo período da forma de onda:

onde:
∑A - soma algébrica das áreas sob as curvas;
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T – período da curva;
ΔVn – variação da amplitude no trecho n da forma de onda;
Δtn – intervalo de tempo correspondente ao trecho n da forma de onda;
n – número de trechos compreendidos no intervalo T.

Figura 3.6.1 – valor médio de uma forma de onda
Exemplo: Determinar o valor médio para a forma de onda da figura 3.6.2.

Figura 3.6.2 – forma de onda para o exemplo 3.6.1.
Exemplo : Determinar o valor médio para a forma de onda da figura 3.6.3.

Figura 3.6.3 – forma de onda para o exemplo 3.6.2.
5.1.7. VALOR EFICAZ
O valor eficaz de uma função representa a capacidade de produção de trabalho
efetivo de uma grandeza variável no tempo entre as excursões positivas e negativas de
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uma função.
Matematicamente, o valor eficaz de uma função discreta é sua média quadrática,
dada pela raiz quadrada do somatório dos quadrados dos valores dos eventos dividido
pelo número de eventos:

Para uma função periódica, o valor eficaz pode ser dado pelo cálculo da média
quadrática através do uso da integral:
Para a função periódica senoidal da figura 3.7.1, o valor eficaz é:

O valor eficaz corresponde à altura de um retângulo de base igual a um semiciclo e
área equivalente a esse semiciclo, como mostra a figura 3.7.1. Portanto, o valor eficaz
corresponde a um valor contínuo de 70,7% do valor de pico de uma senóide;

Figura 3.7.1 – valor eficaz de uma senóide.
No estudo de circuitos com tensão e corrente alternadas senoidais é importante
entendermos o conceito físico de valor eficaz.
Para entendermos o significado físico do valor eficaz, analisaremos a potência elétrica
fornecida a um resistor, tanto em corrente alternada como em corrente contínua, como
mostram os circuitos da figura 3.7.2.

Figura 3.7.2 - Fontes de Tensão Contínua e Alternada alimentando um mesmo
resistor e fornecendo a mesma potência média
Qual seria a tensão e a corrente alternada que fariam com que o resistor R dissipasse
a mesma potência em CA que a dissipada em CC?
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Se fizermos isso na prática, verificaremos que o valor de tensão e corrente contínua a
ser aplicado corresponde ao valor eficaz de tensão e de corrente alternadas.
Como vimos, esse valor é matematicamente dado pela média quadrática da função.
Para um sinal senoidal pode ser calculado a partir do seu valor de pico através da
relação:

O mesmo conceito também é válido para o valor eficaz de corrente:

Como mostra a figura 3.7.3, o valor da tensão eficaz ou da corrente eficaz de uma
forma de onda é o valor matemático que corresponde a uma tensão ou corrente contínua
constante que produz o mesmo efeito de dissipação de potência numa dada resistência.
O valor da tensão eficaz ou da corrente eficaz é o valor que produz numa
resistência o mesmo efeito que uma tensão/corrente contínua constante desse
mesmo valor.
Para a rede elétrica comercial sabemos que o valor da tensão eficaz é 220V/60Hz, o
que corresponde a um valor de pico de:

Na prática, o que se tem na rede elétrica CA é um sinal senoidal de 60 ciclos por
segundo (60Hz), cuja tensão varia a todo instante desde +311,1V a –311,1V, passando
por zero a cada meio ciclo. A tensão eficaz de 220V é o valor correspondente a uma
tensão contínua constante que produziria o mesmo efeito da rede CA numa dada
resistência, como um chuveiro elétrico, por exemplo.
Um sinal senoidal de tensão/corrente alternada está sempre variando e,
portanto, o valor eficaz é apenas uma referência matemática.

Figura 3.7.3 - A tensão eficaz é equivalente a uma tensão contínua que produz o
mesmo efeito numa resistência.
Observações:
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O valor eficaz também é conhecido como Valor RMS, do inglês root mean square
(valor quadrático médio);
Os instrumentos comuns de medição em corrente alternada (voltímetros,
amperímetros e multímetros) fornecem valores eficazes somente para sinais senoidais;
Para medir o valor eficaz de uma forma de onda de tensão (ou de corrente) não
perfeitamente senoidal deverá ser usado um voltímetro (ou amperímetro) mais sofisticado,
conhecido como True RMS (Eficaz Verdadeiro) que é capaz de fazer a integração da
forma de onda e fornecer o valor eficaz exato para qualquer forma de onda.
Para uma forma de onda contínua constante (de tensão ou corrente, por exemplo)
o valor eficaz é igual ao valor médio.
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