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MAIS ALGUNS CONCEITOS EM ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO 

 
CAPACIDADE ELÉTRICA OU CAPACITÂNCIA 

 
Uma vez entendida a interação das cargas elétricas, podemos estudar outras 

formas de armazenar cargas.  
Em 1746, na Holanda, o físico Petrus van Musschenbroek construiu um 

dispositivo capaz de armazenar cargas elétricas, que ficou conhecido como Garrafa de 
Leiden, um recipiente de vidro contendo água em seu interior e um fio condutor 
submerso na água. O fio funcionava como terminal interno e a mão do operador, como 
terminal externo. A experiência mostrou que este dispositivo era capaz de armazenar 
energia em quantidade suficiente para produzir faíscas elétricas, embora a quantidade 
de carga elétrica armazenar era muito pequena. 
 O experimento possibilitou chegar aos Capacitores, condutores com 
capacidade para armazenar carga elétrica. Um capacitor pode ser eletrizado e 
acumular carga até determinado limite. 
 Quando se carrega eletricamente um capacitor, com uma carga Q, ele adquire 
um potencial elétrico V. A variação na carga elétrica Q em um condutor é diretamente 
proporcional ao seu potencial elétrico V, sendo a constante de proporcionalidade 
chamada de capacidade elétrica ou capacitância C. 
 

Q α V 
 

E 
 

Q = CV 
 

 A capacitância é definida pela carga Q, dividido pelo potencial elétrico V. 
 

 A unidade de medida da capacidade elétrica é o farad (F), em que F = 
 

 
 . 

 
 Os capacitores são usados no dia a dia para regular a tensão de rede, para a 
produção da luminosidade de um flash em uma máquina, para regular a tensão em 
equipamentos elétricos como um ventilador de teto, etc. 
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CORRENTE ELÉTRICA 
 

 Quando ligamos dois corpos eletrizados, com potenciais diferentes, por meio 
de um fio condutor, há o escoamento das cargas elétricas de um corpo para outro. 
 Se a diferença de potencial for grande e o escoamento das cargas intenso o 
suficiente, o fio condutor pode aquecer, comprovando a passagem de corrente 
elétrica. Assim, chamamos de corrente elétrica o movimento ordenado de cargas 
elétricas, no interior de um condutor. 
 Quando os pontos A e B de um fio condutor são ligados a uma pilha, fica 
estabelecida uma diferença de potencial UAB e um campo elétrico E, entre esses 
pontos, no interior do fio. 
 
 SENTIDO DA CORRENTE ELÉTRICA: Existe corrente elétrica em fios condutores 
onde houver diferença de potencial e o sentido da corrente elétrica vai do polo 
positivo para o polo negativo. Em uma tomada, por exemplo, há dois terminais. Um 
deles é chamado de “fase”, que é o terminal que possui ddp. O outro, é que se chama 
de “neutro”, que é o terminal que não possui corrente elétrica. Ainda um terceiro fio 
condutor, denominado “fio terra”, usado para transferir excesso de corrente elétrica, 
para o solo, impedindo o choque elétrico, por resíduo de corrente elétrica. 
 
 EFEITOS DA CORRENTE ELÉTRICA: Consideramos o Efeito Térmico, quando se 
percebe que a temperatura de um condutor elétrico aumenta quando ele é percorrido 
por uma corrente elétrica. O Efeito Magnético se dá pela influência que uma corrente 
elétrica exerce sobre o magnetismo. Uma bússola, por exemplo, muda de direção 
quando próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. O Efeito 
Fisiológico se dá pela passagem de corrente elétrica em organismos vivos, que são 
sensíveis à passagem de corrente elétrica. Dependendo da intensidade da corrente 
elétrica, os tecidos e células, especialmente do Sistema Muscular e Nervoso podem 
levar a um aquecimento tal que causam a sua destruição e consequentes danos 
irreversíveis ou a morte. 
 
 INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA: A intensidade de uma corrente elétrica 
“i” é definida pela quantidade de carga elétrica que passa pela seção transversal de um 
fio condutor por um determinado tempo, ou seja: 
 

i = 
  

  
 

 
CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA OU ALTERNADA: O sentido da corrente 

elétrica é do polo positivo para o negativo. Se a corrente elétrica se mantém o sentido 
constante, ela é denominada corrente contínua, caso contrário, quando o sentido e a 
intensidade da corrente variam periodicamente, a corrente é denominada corrente 
alternada. 
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ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO: Denominamos de circuito elétrico o 

conjunto de componentes conectados por condutores a uma fonte de tensão e por 
onde pode passar uma corrente elétrica. Um circuito elétrico é constituído por uma ou 
mais fontes de tensão, que pode ser uma pilha, fios condutores e outros componentes, 
que chamamos de elementos resistivos, como uma lâmpada, por exemplo. 

Os elementos de um circuito elétrico são, em geral: 
1) Gerador: É um componente capaz de alimentar com energia elétrica 

determinado circuito. Entre os dois pontos desse circuito, o gerador 
mantém a diferença de potencial que propicia o movimento ordenado das 
cargas; 

2) Resistor: É um dispositivo utilizado nos circuitos que possui a função de 
controle da corrente elétrica, por meio do aumento da resistência imposta 
à passagem de carga elétrica em um fio condutor. A resistência depende de 
suas propriedades físicas e de sua geometria. 
Na eletrônica, são utilizados vários resistores, entre os quais encontramos 
os Resistores de Carvão, composto de um bastão de grafite, revestido de 
uma camada isolante de cerâmica com dois terminais metálicos e o Resistor 
de Fio, composto de um fio metálico enrolado sobre um suporte cilíndrico 
isolante. 

   
LEI DE OHM: Os resistores oferecem certa dificuldade à passagem da corrente 

elétrica, que podemos denominar resistência elétrica R do condutor. A diferença de 
potencial (ddp) U e a intensidade de corrente i são diretamente proporcionais. Essa 
relação é conhecida como LEI DE OHM. 

 
 

  U = R.i   ou  R = 
 

 
 

 
 

CIRCUITOS ELÉTRICOS: Os circuitos elétricos possuem algumas estruturas que 
fazem parte do circuito elétrico: os nós e os ramos. Nó é qualquer ponto do circuito 
onde ocorre a intersecção de três ou mais fios condutores, em que as correntes se 
dividem ou se juntam. Ramos é qualquer trecho do circuito que liga dois nós 
consecutivos.  
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A instalação elétrica permite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo: 

liquidificador, geladeira, lâmpadas, televisão, chuveiro e outros. A correta ligação entre 
os componentes possibilita também acender uma lâmpada no início de uma escada e 
apagá-la no final dela. 

Quando vários dispositivos estão ligados em um circuito, temos uma associação 
de resistores ou de aparelhos resistivos. 

 
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE: Quando os resistores estão ligados um depois do 

outro, de modo que sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, dizemos que eles 
estão associados em série. Nessa associação, a intensidade de corrente que passa por 
um dos resistores é a mesma para todos os outros da série. 

Pela Lei de Ohm, U = R.i, podemos escrever a tensão elétrica em função da 
corrente para cada trecho do circuito ou resistor. Assim: 

 
UAB = R1 . i        UBC = R2 . i   UCD = R3 . i 
 
Em uma associação de resistores em série, a tensão elétrica entre os terminais 

extremos é igual à soma da tensão entre pontos intermediários. Assim: 
 
   U = UAB + UBC + UCD 

 

A resistência equivalente é dada por: 
 
   Req = R1 + R2 + R3 
 
FUSÍVEL: Denominamos como FUSÍVEL o dispositivo que geralmente compõe 

uma associação em série de um circuito elétrico. Seu objetivo é proteger o circuito de 
altas correntes. Normalmente é constituído por elementos com baixo ponto de fusão, 
como o chumbo ou o estanho. Quando percorridos por uma corrente elétrica com 
intensidade superior a determinado valor, o fusível se funde, impedindo que os 
aparelhos elétricos se danifiquem. 

 
ASSOCIAÇÃO EM PARALELO: Quando os resistores estão ligados a terminais 

submetidos a uma mesma diferença de potencial, dizemos que esses resistores estão 
associados em paralelo. Nessa associação, todos os resistores são submetidos à 
mesma tensão e a corrente elétrica principal i subdivide-se entre os resistores 
associados nas correntes i1, i2 e i3 e é igual à soma deles: 

 
   i = i1 + i2 + i3 
 
Podemos substituir os resistores em paralelo por apenas um resistor com 

resistência equivalente: 
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COMO SABER QUAL FUSÍVEL USAR EM UMA RESIDÊNCIA? Imagine Que em 

uma residência existam os seguintes componentes elétricos:  
 

 02 lâmpadas de 200 W 

 06 lâmpadas de 150 W 

 05 lâmpadas de 100 W 

 05 lâmpadas de 60 W 

 02 lâmpadas de 25 W  

 01 geladeira de 450 W 

 01 refrigerador de 500 W 

 02 rádios de 50 W 

 02 televisores de 300 W 

 01 máquina de lavar roupas de 1200 W 

 01 Aparelho de Som de 500 W 
 
No total, teremos uma potência de: 
(2 x 2000 W) + (6 x 150 W) + (5 x 100 W) + (5 x 60W) + (2 x 25 W) + 450 W +         
+ 500 W + (2 x 50 W) + (2 x 50 W) + 1200 W + 500 W = 5500 W. 
 
Conhecendo-se a potência dos equipamentos elétricos, podemos calcular a 

intensidade da corrente elétrica que passa pelos fios, dividindo-se a potência total pela 
tensão sob a qual os aparelhos funcionam. 

 

  corrente elétrica = 
                 

               
  

 

  corrente elétrica = 
      

     
 

 
  corrente elétrica = 25 A 
 
Os disjuntores elétricos são chaves elétricas de proteção, com diferentes 

Amperes, que podem ser colocados em redes elétricas. Se a potência elétrica 
ultrapassar a corrente elétrica do disjuntor, este se desarma, desligando e evitando a 
sobrecarga em uma rede elétrica. 

No exemplo acima, se for ligado mais algum equipamento, a potência elétrica 
será maior e a corrente elétrica ultrapassará os 25 A, desligando automaticamente o 
disjuntor. 
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