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SULPHQWRDXPHQWDGRHPSRUFHQWR"$UHVLVWLYLGDGH
é mantida constante.
Solução:
(TXDomR
Gi =

Figura 3.27 Werner von Siemens.
6PLWKVRQLDQ,QVWLWXWH/LEUDU\
Alemão /HQWKH%HUOLP

(QJHQKHLUR(OpWULFRIDEULFDQWHGH7HOpJUDIRV
6LHPHQV +DOVNH$*
Desenvolveu um processo de galvanoplastia durante sua
EUHYHSDVVDJHPSHODSULVmRSRUWHUVLGRSDGULQKRHPXP
GXHORHQWUHRILFLDLVGRH[pUFLWRGD3U~VVLD,QVSLUDGRSHOR
telégrafo eletrônico inventado por sir Charles Wheatstone
HPDSHUIHLoRRXRSURMHWRHFRPHoRXDLQVWDODUFRP
DDMXGDGHVHXLUPmR&DUOFDERVDWUDYpVGR0HGLWHUUkQHRH
da Europa para a Índia. Suas invenções incluem o primeiro
gerador autoexcitadoTXHXWLOL]DRPDJQHWLVPRresidual de
VHXHOHWURtPmHPYH]GHXPtPmSHUPDQHQWHGHEDL[DHIL
FLrQFLD(PDVFHQGHXjQREUH]DHSRGHDFUHVFHQWDUR
von ao nome. A atual empresa Siemens AG possui unidades
GHIDEULFDomRHPPDLVGHSDtVHVHHVFULWyULRVGHYHQGDV
HPFHUFDGHSDtVHV

EXEMPLO 3.13
D  'HWHUPLQHDFRQGXWkQFLDGHUHVLVWRUHVGHȍGH
NȍHGH0ȍ
E &RPRRQtYHOGHFRQGXWkQFLDPXGDFRPRDXPHQWR
GDUHVLVWrQFLD"
Solução:
(TXDomR
1
1
 1 S
D   ȍ*  =
R 1Ω
1
1
1
=
=
R 50 kΩ 50 × 103 Ω
 
î±6 P6
1
1
1
=
 0ȍ*  =
R 10 MΩ 10 × 106 Ω
 
î±6 0,1 μS

  Nȍ* 

FRPRVXEVFULWRi indicando o valor inicial. Usando o
VXEVFULWRnSDUDLQGLFDURQRYRYDORUREWHPRV
Gn 
e

An
0, 70 Ai
0, 70 Ai 0, 70Gi
=
=
=
1, 4
ρnln ρi (1, 4li ) 1, 4 ρi li

Gn 0,5Gi

3.8 OHMÍMETROS
2ohmímetro pXPLQVWUXPHQWRXVDGRSDUDUHDOL]DU
dentre outras, as seguintes tarefas:
1. Medir a resistência de um elemento individual ou de
elementos combinados.
2. Detectar situações de ‘circuito aberto’ (resistência
alta) e de ‘curto-circuito’ (resistência baixa).
3. Verificar a continuidade das conexões de um circuito
e identificar fios em um cabo com múltiplas vias.
4. Testar alguns dispositivos semicondutores (eletrônicos).
Na maioria das aplicações, os ohmímetros usados
PDLVIUHTXHQWHPHQWHID]HPSDUWHGHXP920 PXOWtPHWUR
DQDOyJLFR RXGHXP'00 PXOWtPHWURGLJLWDO 2VGHWD
OKHVGRVFLUFXLWRVLQWHUQRVHRVPpWRGRVGHXWLOL]DomRGR
DSDUHOKRVHUmRGHL[DGRVSDUDDVDXODVGHODERUDWyULR(Q
WUHWDQWRHPJHUDODUHVLVWrQFLDGRUHVLVWRUSRGHVHUPHGLGD
conectando, simplesmente, as pontas de prova do medidor
DRVWHUPLQDLVGRUHVLVWRUFRQIRUPHPRVWUDD)LJXUD
Não é necessário se preocupar com qual fio se conecta a
TXDOH[WUHPLGDGHRUHVXOWDGRVHUiRPHVPRHPDPERV
RVFDVRVSRLVRVUHVLVWRUHVRIHUHFHPDPHVPDUHVLVWrQFLD
DRIOX[RGHFDUJDV FRUUHQWH HPTXDOTXHUVHQWLGR6HIRU

ȍ

E 2QtYHOGHFRQGXWkQFLDFDLUDSLGDPHQWHFRPRDX
PHQWRVLJQLILFDWLYRQRVQtYHLVGHUHVLVWrQFLD
EXEMPLO 3.14
Qual a variação relativa da condutividade de um condu
WRUVHVXDiUHDpUHGX]LGDHPSRUFHQWRHVHX com

A
1
1
=
= i
Ri ρi li ρi li
Ai

Figura 3.28 0HGLomRGDUHVLVWrQFLDGHXP~QLFR
elemento.
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usado um multímetro analógico, a chave seletora deverá
VHUFRORFDGDQDIDL[DGHUHVLVWrQFLDDGHTXDGDHDOHLWXUD
será feita em uma escala não linear (normalmente a escala
VXSHULRUGRPHGLGRU TXHGHYHVHUOLGDDSURSULDGDPHQWH
SDUDVHREWHURYDORUGDUHVLVWrQFLD2PXOWtPHWURGLJLWDO
WDPEpPQHFHVVLWDTXHVHMDHVFROKLGDDHVFDODDGHTXDGD
SDUDDUHVLVWrQFLDDVHUPHGLGDPDVRUHVXOWDGRDSDUHFH
FRPRXPQ~PHURQRYLVRUGRDSDUHOKRHRSRQWRGHFLPDO
é determinado pela escala escolhida. Quando se mede a
UHVLVWrQFLDGHXP~QLFRUHVLVWRUHPJHUDOpDFRQVHOKiYHO
UHPRYHUDUHVLVWrQFLDGRFLUFXLWRDQWHVGHID]HUDPHGLomR
Se isso for difícil ou impossível, pelo menos uma extremi
dade do resistor deve ser desconectada do circuito para que
a leitura não seja influenciada pelos outros componentes.
Se as duas pontas de prova do instrumento estiverem
se tocando com a chave seletora do medidor colocada
QDVSRVLo}HVSDUDPHGLUUHVLVWrQFLDVDOHLWXUDUHVXOWDQWH
VHUi]HUR8PDFRQH[mRSRGHVHUWHVWDGDFRPRPRVWUD
D)LJXUDDRVHOLJDURRKPtPHWURDRVGRLVODGRVGD
FRQH[mR6HDUHVLVWrQFLDIRU]HURDFRQH[mRpVHJXUD6H
IRUGLIHUHQWHGH]HURSRGHVHUTXHDFRQH[mRQmRHVWHMD
ILUPHFDVRDUHVLVWrQFLDPHGLGDVHMDLQILQLWDQmRKiFR
QH[mR FLUFXLWRDEHUWR 
6HXPILRGHXPFDERpFRQKHFLGRDH[WUHPLGDGHGH
um segundo fio podem ser identificadas segundo mostra a
)LJXUD6LPSOHVPHQWHFRQHFWHXPDGDVH[WUHPLGDGHV
do fio conhecido a uma extremidade de qualquer outro fio.
4XDQGRRRKPtPHWURLQGLFDU]HURRKP RXXPDUHVLVWrQFLD
PXLWREDL[D DVHJXQGDH[WUHPLGDGHGRRXWURILRWHUiVLGR
LGHQWLILFDGD(VVHSURFHGLPHQWRSRGHVHUXVDGRWDPEpP
para identificar as extremidades do primeiro fio somente
encostando uma das pontas do medidor em uma extremi
dade de um fio qualquer e tocando todos os fios do outro
H[WUHPRGRFDERFRPDRXWUDSRQWDGHSURYDDWpTXHXPD
OHLWXUDGH]HURRKPVHMDREWLGD

ȍ

Figura 3.29 Verificação da continuidade de uma conexão.
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0HGLGDVSUHOLPLQDUHVGDVFRQGLo}HVGHDOJXQVGLV
positivos eletrônicos, como diodos e transistores, podem
VHUWRPDGDVXVDQGRVHRRKPtPHWUR(VVHPHGLGRUWDP
EpPSRGHVHUXVDGRSDUDLGHQWLILFDURVWHUPLQDLVGHVVHV
mesmos dispositivos.
8PDQRWDLPSRUWDQWHVREUHRXVRGHTXDOTXHURK
mímetro:
Jamais conecte um ohmímetro a um circuito energizado!
A leitura não fará sentido e o instrumento poderá ser
danificado. A seção do ohmímetro de qualquer instrumento
pSURMHWDGDSDUDID]HUSDVVDUXPDSHTXHQDFRUUHQWHSHOD
UHVLVWrQFLDDVHUPHGLGD8PDJUDQGHFRUUHQWHH[WHUQD
pode danificar o mecanismo responsável pelo movimen
WRGRSRQWHLURHFHUWDPHQWHSUHMXGLFDUiDFDOLEUDJHPGR
aparelho. Além disso:
Jamais guarde um multímetro com a chave posicionada para medidas de resistência.
As duas pontas de prova do medidor podem se tocar,
ID]HQGRFRPTXHDSHTXHQDFRUUHQWHJHUDGDGHVFDUUHJXH
DEDWHULD0XOWtPHWURVDQDOyJLFRVGHYHPVHUJXDUGDGRV
com o seletor na maior escala de tensão, e a chave sele
WRUDGRVPXOWtPHWURVGLJLWDLVGHYHHVWDUQDSRVLomR2))
GHVOLJDGR 

3.9 RESISTÊNCIA: UNIDADES
MÉTRICAS
2VSURMHWRVGHHOHPHQWRVUHVLVWLYRVSDUDYiULDViUHDV
de aplicação, incluindo os resistores de filmes finos e
FLUFXLWRVLQWHJUDGRVXWLOL]DPXQLGDGHVPpWULFDVSDUDDV
JUDQGH]DV GD (TXDomR  LQWURGX]LGDV QD 6HomR 
Em unidades do sistema SI, a resistividade seria medida
HPRKPVPHWURVDiUHDHPPHWURVTXDGUDGRVHRFRP
primento em metros. Entretanto, o metro é uma unidade
de medida muito grande para a maioria das aplicações
e, portanto, geralmente é empregado o centímetro. As
GLPHQV}HVUHVXOWDQWHVSDUDD(TXDomRVmR
RKPVFHQWtPHWURV
l: centímetros
A: centímetros quadrados
As unidades de  podem ser derivadas de:

ȍ

ρ=

Figura 3.30 ,GHQWLILFDomRGRVILRVGHXPFDERFRP
P~OWLSODVYLDV

RA Ω-cm 2
=
= Ω-cm
l
cm

A resistividade de um material é, na verdade, a
UHVLVWrQFLDGHXPDDPRVWUDWDOFRPRDTXHDSDUHFHQD
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)LJXUD$7DEHODIRUQHFHXPDOLVWDGHYDORUHVGH
HPRKPVFHQWtPHWURV2EVHUYHTXHDiUHDpH[SUHVVD
agora em centímetros quadrados, podendo ser determinada
XVDQGRVHDHTXDomREiVLFDA ʌd ðHOLPLQDQGRDVVLP
DQHFHVVLGDGHGHWUDEDOKDUFRPPLOVFLUFXODUHVDXQLGDGH
de medida especial associada a tais fios.

R  ρ

−6
l (1, 723 × 10 Ω-cm ) (3.048 cm )
=
≅ ȍ
A
8, 04 × 10 −4 cm 2

8VDQGRDVXQLGDGHVSDUDILRVFLUFXODUHVHD7DEHOD
SDUDDiUHDGHXPILRHQFRQWUDPRV
R  ρ

EXEMPLO 3.15
'HWHUPLQHDUHVLVWrQFLDGHSpVGRILRGHWHOHIRQH
GHFREUHVHRVHXGLkPHWURIRUGHSROHJDGD
Solução:
Conversões de unidades:

l (10, 37 CM- Ω/pÈs )(100 pÈs )
=
≅ ȍ
A
159, 79 CM

EXEMPLO 3.16
'HWHUPLQHDUHVLVWrQFLDGRUHVLVWRUGHILOPHILQRPRVWUD
GRQD)LJXUDVHDresistência laminar Rs (definida
por Rs ȡd IRUȍ
Solução:
Para materiais depositados de mesma espessura, o
IDWRUGHUHVLVWrQFLDODPLQDUpJHUDOPHQWHHPSUHJDGR
QRSURMHWRGHUHVLVWRUHVGHILOPHILQR$(TXDomR
pode ser escrita como:

⎛ 12 pol. ⎞ ⎛ 2, 54 cm ⎞
l = 100 pÈs ⎜
⎟ = 3.048 cm
⎟⎜
⎝ 1 pÈ ⎠ ⎝ 1 pol. ⎠
⎛ 2, 54 cm ⎞
d = 0, 0126 poll . ⎜
= 0, 032 cm
⎝ 1 pol. ⎟⎠

Portanto,

R=ρ

πd 2 (3,1416)( 0, 032 cm )
=
 î± cm
4
4
2

A 

A = 1

l
l
l
⎛ ρ⎞ ⎛ l ⎞
=ρ
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ = Rs
A
dw ⎝ d ⎠ ⎝ w ⎠
w

onde l é o comprimento da amostra e w, sua largura.
6XEVWLWXLQGRQDHTXDomRDQWHULRUWHPRV
R  Rs

cm2

l (100 Ω )( 0, 6 cm )
=
 ȍ
w
0, 3 cm

como era de se esperar, já que l w.
2IDWRUGHFRQYHUVmRHQWUHUHVLVWLYLGDGHHPPLOV
FLUFXODUHVRKPVHSpVHRKPVFHQWtPHWURVpRVHJXLQWH
l = 1 cm

 ȍFP   î± î YDORUHP&0ȍSpV

Figura 3.31 Definição de HPRKPFHQWtPHWURV
Tabela 3.6 Resistividade (r GHYiULRVPDWHULDLV
Material
Prata

–6

î

2XUR

î±

Alumínio

î±

7XQJVWrQLR

î±

Níquel

î±

)HUUR

î±

7kQWDOR

î±

Nicromo

î±

&DUERQR



 ȍFP  î± &0ȍSpV
î±ȍFP

ȍFP
î±

&REUH

Óxido de estanho

3RUH[HPSORSDUDRFREUH =&0ȍSpV

î±
î±

FRQIRUPHLQGLFDGRQD7DEHOD
A unidade de resistividade no projeto de CIs é ge
UDOPHQWHH[SUHVVDHPRKPVFHQWtPHWURVHPERUDDVWD

0,3 cm

ȡ

d

0,6 cm

Figura 3.32 5HVLVWRUGHILOPHILQR YHMDR([HPSOR 
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EHODVIUHTXHQWHPHQWHIRUQHoDPȡHPRKPVPHWURVRX
PLFURKPVFHQWtPHWURV8VDQGRDWpFQLFDGHFRQYHUVmR
DSUHVHQWDGDQR&DStWXORYHPRVTXHRIDWRUGHFRQYHUVmR
HQWUHRKPVFHQWtPHWURVHRKPVPHWURVpRVHJXLQWH
⎡ 1m ⎤
1
−6
1, 723 × 10 −6 Ω- cm ⎢
⎥ = 100 ⎡⎣1, 723 × 10 ⎤⎦ Ω-m
100
cm
⎣
⎦
RXVHMDRYDORUHPRKPVPHWURVpGRYDORUHP
RKPVFHQWtPHWURVH
⎛ 1 ⎞
ρ ( Ω-m ) = ⎜
× ( valor em Ω-cm )
⎝ 100 ⎟⎠









De forma similar,
 ȝȍFP    î YDORUHPȍFP

3DUDILQVGHFRPSDUDomRYDORUHVWtSLFRVGHȡHP
RKPVFHQWtPHWURV SDUD FRQGXWRUHV VHPLFRQGXWRUHV H
LVRODQWHVVmRIRUQHFLGRVQD7DEHOD
2EVHUYHHPSDUWLFXODUDGLIHUHQoDGHRUGHQVGH
JUDQGH]DHQWUHFRQGXWRUHVHLVRODQWHV  ²XPDGLIH
rença de proporção enorme. Há uma diferença significativa
QRVYDORUHVGHȡSDUDRVVHPLFRQGXWRUHVOLVWDGRVPDVD
GLIHUHQoDHPRUGHPGHJUDQGH]DHQWUHRVYDORUHVGDUHVLV
tividade nos semicondutores e os valores da resistividade
QRVFRQGXWRUHVHLVRODQWHVpGHSHORPHQRV para todos
os semicondutores listados.
Tabela 3.7

Comparação entre os valores de HPȍFP

&RQGXWRU ȍFP
±

&REUHî

Semicondutor
ȍFP
Ge



,VRODQWH ȍFP
(PJHUDO

Si î
GaAs

î

3.10 O QUARTO ELEMENTO
— O MEMRISTOR
(PPDLRGHSHVTXLVDGRUHVGRV/DERUDWyULRV
+HZOHWWSDFNDUGOLGHUDGRVSHOR'U6WDQOH\:LOOLDPV
WLQKDPXPDQ~QFLRLQFUtYHODID]HU²DGHVFREHUWDGR
HOR µSHUGLGR¶ GD WHRULD EiVLFD GH FLUFXLWRV HOHWU{QLFRV
chamado memristorPRVWUDGRQD)LJXUD$WpDTXHOH
PRPHQWRRV HOHPHQWRVSDVVLYRVEiVLFRVGDWHRULDGH
circuitos eram o resistor, o capacitor e o indutor, sendo
TXHRV~OWLPRVGRLVVHUmRLQWURGX]LGRVPDLVWDUGHQHVWH
livro. A presença desse quarto elemento foi postulada em
XPDWHVHVHPLQDOGHIEEE Transactions on Circuit

(a)

(b)

Figura 3.33 D ,PDJHPGHXPFLUFXLWRFRP
memristores capturada por um microscópio de força atômica.
Cada memristor é composto de duas camadas de dióxido de
WLWkQLRSUHQVDGDVHQWUHXPILRFRPXPLQIHULRUHVHXSUySULR
fio superior. Na medida em que uma tensão é aplicada em um
PHPULVWRURSHTXHQRVLQDOGHUHVLVWrQFLDGHXPDGDVFDPDGDV
GHGLy[LGRGHWLWkQLRpPRGLILFDGRRTXHSRUVXDYH]pXVDGR
FRPRXPPpWRGRSDUDUHJLVWUDUGDGRV E 6tPEROR
> D &RUWHVLDGH--RVKXD<DQJH56WDQOH\:LOOLDPV+3
/DEV@
Theory 7UDQVDo}HV,(((QD7HRULDGH&LUFXLWRV GH/HRQ
&KXDGD8QLYHUVLGDGHGD&DOLIyUQLDHP%HUNHOH\(QWUH
WDQWRIRLVRPHQWHDSDUWLUGHVVHDQ~QFLRTXHRGLVSRVLWLYR
foi realmente construído e colocado em funcionamento.
0XLWDVWHQWDWLYDVIRUDPIHLWDVSDUDFRQVWUXLUXPPHPULVWRU
DRORQJRGRVDQRVPDVIRLVRPHQWHGHSRLVGDUHDOL]DomR
de um teste em uma escala nanométrica que o sucesso foi
REWLGR'HVFREULXVHTXHTXDQWRPHQRUDHVWUXWXUDPDLV
proeminente é a resposta de memresistência2QtYHOGH
PHPUHVLVWrQFLDQDHVFDODGRQDQ{PHWURpXPPLOKmRGHYH
]HVPDLVIRUWHGRTXHQDHVFDODGRPLFU{PHWURHpTXDVH
impossível de ser detectado na escala de milímetros. Entre
tanto, essa propriedade pode funcionar em prol de projetos
de CI atuais que já estão no raio de ação do nanômetro.
$VTXDWURTXDQWLGDGHVGHFLUFXLWRVEiVLFDVGHFDUJD
corrente, tensão e fluxo magnético podem ser relacio
QDGDVGHVHLVPDQHLUDV7UrVUHODo}HVVmRGHULYDGDVGRV
HOHPHQWRVEiVLFRVGRUHVLVWRUGRFDSDFLWRUHGRLQGXWRU
2UHVLVWRUIRUQHFHXPDUHODomRGLUHWDHQWUHDFRUUHQWHH
a tensão, o capacitor fornece uma relação entre a carga e a
tensão, e o indutor fornece uma relação entre a corrente e o
fluxo magnético. Isso deixa a relação entre o campo mag
nético e a carga em movimento através de um elemento.
&KXDEXVFRXXPGLVSRVLWLYRTXHGHILQLVVHDUHODomRHQWUH
o fluxo magnético e a carga que fosse similar à relação
entre a tensão e a corrente de um resistor.
Em geral, Chua estava procurando por um dispo
VLWLYRFXMDUHVLVWrQFLDIRVVHXPDIXQomRGHWRGDFDUJD
SDVVDVVHSRUHOH1R&DStWXORDUHODomRHQWUHRPR
vimento da carga e o campo magnético circundante será
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descrita de acordo com a necessidade de encontrar um
dispositivo relacionando o fluxo de carga ao campo mag
nético circundante.
2PHPULVWRUpXPGLVSRVLWLYRFXMDUHVLVWrQFLD
DXPHQWDFRPRDXPHQWRQRIOX[RGHFDUJDHPXPD
GLUHomRHGLPLQXLQDPHGLGDHPTXHRIOX[RGHFDUJD
GLPLQXLQDGLUHomRLQYHUVD$OpPGLVVRHGHVXPD
LPSRUWkQFLDHOHPDQWpPVHXQtYHOQRYRGHUHVLVWrQFLD
TXDQGRDH[FLWDomRpUHPRYLGD
Esse comportamento na escala nanométrica foi des
FREHUWR XVDQGRVH R VHPLFRQGXWRU GLy[LGR GH WLWkQLR
7L2 TXHpXPPDWHULDODOWDPHQWHUHVLVWLYRPDVTXH
SRGHVHUGRSDGRFRPRXWURVPDWHULDLVSDUDWRUQiORFRQGX
tivo. Nesse material, os dopantes se deslocam em resposta
a um campo elétrico aplicado e derivam na direção da
corrente resultante. Começando com um memristor com
GRSDQWHVDSHQDVHPXPODGRH7L2 SXURGRRXWURYRFr
SRGHDSOLFDUXPDWHQVmRSRODUL]DGRUDSDUDHVWDEHOHFHU
uma corrente no memristor. A corrente resultante vai
ID]HUFRPTXHRVGRSDQWHVVHGHVORTXHPSDUDRODGRSXUR
HUHGX]DPDUHVLVWrQFLDGRHOHPHQWR4XDQWRPDLRUIRUR
IOX[RGHFDUJDPDLVEDL[DVHUiDUHVLVWrQFLDUHVXOWDQWH
(PRXWUDVSDODYUDVFRPRPHQFLRQDGR7L2 tem uma alta
UHVLVWrQFLDHGHVORFDQGRRVGRSDQWHVSDUDR7L2 puro,
DUHVLVWrQFLDFDL2SURFHVVRLQWHLURGHGHVORFDPHQWRGRV
dopantes é devido à tensão aplicada e ao movimento de
FDUJDUHVXOWDQWH,QYHUWHUDWHQVmRSRODUL]DGRUDLQYHUWH
WDPEpPDGLUHomRGRIOX[RGHFRUUHQWHHWUD]RVGRSDQWHV
GHYROWDSDUDRRXWURODGRGHL[DQGRTXHR7L2 retorne a
VHXHVWDGRGHDOWDUHVLVWrQFLDVXSHUILFLDOPHQWHLVVRSDUHFH
EDVWDQWHVLPSOHVHGLUHWR
Uma analogia frequentemente aplicada para descre
ver a ação de um memristor é o fluxo de água (análogo à
FDUJD DWUDYpVGHXPFDQR(PJHUDODUHVLVWrQFLDGHXP
cano ao fluxo de água está diretamente relacionada ao
GLkPHWURGRFDQRTXDQWRPHQRURFDQRPDLRUVXDUHVLV
WrQFLDHTXDQWRPDLRURGLkPHWURPHQRUpDUHVLVWrQFLD
Para a analogia ser apropriada na descrição da ação de um
PHPULVWRURGLkPHWURGRFDQRWHPGHVHUWDPEpPXPD
função da velocidade da água e sua direção. A água fluindo
HPXPDGLUHomRYDLID]HUFRPTXHRFDQRVHH[SDQGDHD
UHVLVWrQFLDVHMDUHGX]LGD4XDQWRPDLVUiSLGRIRURIOX[R
PDLRUVHUiRGLkPHWUR3DUDDiJXDIOXLQGRQDGLUHomRRSRV
WDTXDQWRPDLVUiSLGRIRURIOX[RPHQRUVHUiRGLkPHWUR
HPDLRUVHUiDUHVLVWrQFLD1RLQVWDQWHHPTXHRIOX[RGH
água for interrompido em qualquer uma das direções, o
FDQRPDQWHUiGLkPHWURHUHVLVWrQFLDQRYRV
+iPHPULVWRUHVQD)LJXUDDOLQKDGRVHPXPD
ILOHLUDFDGDXPFRPXPDODUJXUDHPWRUQRGHQP&DGD
um tem um fio inferior conectado de um lado do disposi
tivo e um fio superior conectado do lado oposto através
GHXPFLUFXLWRGHILRV&DGDPHPULVWRUHQWmRYDLH[LELU

XPDUHVLVWrQFLDGHSHQGHQGRGDGLUHomRHGDPDJQLWXGHGD
FDUJDDWUDYpVGHFDGDXP$HVFROKDDWXDOSDUDRVtPEROR
HOHWU{QLFRWDPEpPpIRUQHFLGDSHOD)LJXUD(ODp
VLPLODUHPGHVLJQDRVtPERORGRUHVLVWRUPDVWDPEpPp
distintamente diferente.
Desse modo, temos um dispositivo de memória que
WHUiXPDUHVLVWrQFLDGHSHQGHQWHGDGLUHomRHGRQtYHO
de carga fluindo através dele. Remova o fluxo de carga
HHOHPDQWHUiVHXQRYRQtYHOGHUHVLVWrQFLD2LPSDFWR
GHXPGLVSRVLWLYRFRPRHVVHpHQRUPH²FRPSXWDGRUHV
VHOHPEUDULDPGDV~OWLPDVRSHUDomRHH[LELomRTXDQGR
IRVVHPGHVOLJDGRV9RFrYROWDULDHPDOJXPDVKRUDVRX
GLDVHDH[LELomRHVWDULDH[DWDPHQWHFRPRYRFrDKDYLD
GHL[DGR2PHVPRVHULDYHUGDGHLURSDUDTXDOTXHUVLVWHPD
IXQFLRQDQGRHPXPDVpULHGHDWLYLGDGHVHDSOLFDo}HV²
FRPRUHLQtFLRLQVWDQWkQHRH[DWDPHQWHRQGHYRFrRKDYLD
GHL[DGR6HUiEDVWDQWHLQWHUHVVDQWHYHUFRPRHVVHTXDUWR
elemento afetará o campo da eletrônica em geral.
Assim como o transistor, que foi inicialmente ques
WLRQDGRHDJRUDWHPXPDLPSRUWkQFLDWmRVLJQLILFDWLYDR
memristor pode estimular a mesma mudança extraordiná
ria em todas as aplicações eletrônicas.

3.11 SUPERCONDUTORES
2FDPSRGDHOHWURHOHWU{QLFDpXPGRVPDLVHPSRO
gantes de nosso tempo. Novos desenvolvimentos aparecem
quase semanalmente em função das intensas atividades de
SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR2tPSHWRGHSHVTXLVDSDUD
GHVHQYROYHUXPVXSHUFRQGXWRUFDSD]GHRSHUDUDWHPSH
UDWXUDVSUy[LPDVGDWHPSHUDWXUDDPELHQWHWHPUHFHELGR
XPDDWHQomRFDGDYH]PDLRUHPDQRVUHFHQWHVGHYLGRj
necessidade de cortar as perdas de energia.
2TXHVmRVXSHUFRQGXWRUHV"3RUTXHVHXGHVHQYRO
vimento é tão importante? Em poucas palavras,
supercondutores são condutores de eletricidade que,
para todos os fins práticos, têm resistência zero.
Em um condutor convencional, os elétrons se mo
YLPHQWDPDYHORFLGDGHVPpGLDVSUy[LPDVGHNPV
HOHVSRGHPDWUDYHVVDURV(VWDGRV8QLGRVHPFHUFDGH
VHJXQGRV DLQGDTXHDWHRULDGDUHODWLYLGDGHGH(LQVWHLQ
sugira que a velocidade máxima para a transmissão de
LQIRUPDomR VHMD D YHORFLGDGH GD OX] QR YiFXR FHUFD
GH NPV$YHORFLGDGHUHODWLYDPHQWHEDL[DGD
FRQGXomRFRQYHQFLRQDOGHYHVHHQWUHRXWUDVFRLVDVDFR
lisões com outros átomos no material, a forças repulsivas
HQWUHRVHOpWURQV FRPRUHSXOVmRGHFDUJDV DRVHIHLWRVGH
agitação térmica que resultam em trajetórias irregulares
em função do aumento do movimento de átomos próximos
HjSUHVHQoDGHLPSXUH]DVQRFRQGXWRU1RHVWDGRVXSHU
condutor, há um emparelhamento de elétrons, denominado
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efeito &RRSHU, no qual os elétrons se movimentam em
SDUHVµDMXGDQGRVH¶PXWXDPHQWHDPDQWHUXPDYHORFLGDGH
mais alta através do meio. De certa maneira, isso é como
µDSURYHLWDURYiFXR¶GHRXWURVFLFOLVWDVRXFRUUHGRUHV+i
uma troca de energia entre parceiros, ou mesmo entre
µQRYRV¶SDUFHLURV FRQIRUPHDQHFHVVLGDGH SDUDJDUDQWLUD
passagem dos portadores de carga com a maior velocidade
possível e com o menor gasto total de energia.
(PERUD RFRQFHLWRGHVXSHUFRQGXWLYLGDGHWHQKD
VXUJLGRLQLFLDOPHQWHHPIRLDSHQDVDSDUWLUGH
TXHDSRVVLELOLGDGHGDVXSHUFRQGXWLYLGDGHjWHPSHUDWXUD
DPELHQWHVHWRUQRXXPREMHWLYRGDFRPXQLGDGHFLHQWtILFD
3RU FHUFD GH  DQRV D VXSHUFRQGXWLYLGDGH VRPHQWH
SRGLDVHUFRQVHJXLGDHPWHPSHUDWXUDVDEDL[RGH.
(A unidade de temperatura universalmente aceita para
HVWXGRVGHVXSHUFRQGXWLYLGDGHpR.HOYLQ/HPEUHVHGH
TXH. &GHPRGRTXHXPDWHPSHUDWXUD
GH.FRUUHVSRQGHD±&RX±) (QWUHWDQWR
HPRVItVLFRV$OH[0XOOHUH*HRUJH%HGQRU]GR
&HQWURGH3HVTXLVDGD,%0HP=XULTXHHQFRQWUDUDP
XPPDWHULDOFHUkPLFRy[LGRGHFREUHEiULRHODQWkQLR
que apresentava propriedades de supercondutividade a
.(VVDGHVFREHUWDLQWURGX]LXXPDQRYDGLUHomRSDUD
DVSHVTXLVDVHLQFHQWLYRXRXWURVSHVTXLVDGRUHVDEDWHUHP
RQRYRUHFRUGH (PRVGRLVFLHQWLVWDVUHFHEHUDPR
3UrPLR1REHOSRUVXDFRQWULEXLomRDXPDLPSRUWDQWHiUHD
GHGHVHQYROYLPHQWR
Em apenas alguns meses, os professores Paul Chu,
GD8QLYHUVLGDGHGH+RXVWRQH0DQ.YHQ:XGD8QLYHU
VLGDGHGR$ODEDPDDXPHQWDUDPDWHPSHUDWXUDSDUD.
XVDQGRXPVXSHUFRQGXWRUGHy[LGRGHFREUHEiULRHtWULR
2UHVXOWDGRIRLXPDXPHQWRGHLQWHUHVVHGDFRPXQLGDGH
científica que levou as pesquisas na área a um novo pata
PDUGHHPSHQKRHLQYHVWLPHQWRV2PDLRULPSDFWRGHWDO
GHVFREHUWDIRLRIDWRGHTXHRQLWURJrQLROtTXLGR SRQWR
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GHHEXOLomRHP. DJRUDSRGHULDVHUXVDGRSDUDEDL[DU
DWHPSHUDWXUDGRPDWHULDODWpRYDORUQHFHVViULRHPYH]
GHKpOLROtTXLGR TXHHYDSRUDD. 2UHVXOWDGRpXPD
grande economia nos custos de resfriamento, visto que
R KpOLR OtTXLGR p SHOR PHQRV GH] YH]HV PDLV FDUR GR
TXHRQLWURJrQLROtTXLGR3URVVHJXLQGRQDPHVPDOLQKD
GHSHVTXLVDDOJXQVVXFHVVRVIRUDPREWLGRVD.HD
.XWLOL]DQGRXPFRPSRVWRGHWiOLR PDVRWiOLRp
LQIHOL]PHQWHXPDVXEVWkQFLDH[WUHPDPHQWHYHQHQRVD 
$ )LJXUD  LOXVWUD FRPR D GHVFREHUWD GR XVR
GHXPPDWHULDOFHUkPLFRHPVXSHUFRQGXWRUHVHP
OHYRXDUiSLGRVGHVHQYROYLPHQWRVQRFDPSR(P
XPVXSHUFRQGXWRUGHy[LGRGHHVWDQKRFREUHFRPXPD
pequena quantidade de índio alcançou um novo pico de
.²XPDXPHQWRHQRUPHGHWHPSHUDWXUD
A temperatura na qual um supercondutor volta a ter
as características de um condutor convencional é denomi
nada temperatura críticaHpVLPEROL]DGDSRUTc2EVHUYH
QD)LJXUDTXHRYDORUGHUHVLVWLYLGDGHPXGDDEUXS
tamente em Tc. A largura da região da transição depende
GDSXUH]DGDDPRVWUD([WHQVDVWDEHODVGHWHPSHUDWXUDV
críticas, para uma grande variedade de compostos testados,
SRGHPVHUHQFRQWUDGDVQRVPDQXDLVGHUHIHUrQFLDVTXHDX
[LOLDPSHVTXLVDVHP)tVLFD4XtPLFD*HRORJLDHFDPSRV
FRUUHODWRV'XDVGHVVDVSXEOLFDo}HVVmRRCRC (Chemical
5XEEHU&R Handbook of Tables for Applied Engineering
Science e o CRC Handbook of Chemistry and Physics.
(PERUD DLQGD QmR VH WHQKD FRQVHJXLGR IDEULFDU
VXSHUFRQGXWRUHVjWHPSHUDWXUDDPELHQWHKiGLYHUVDVDSOL
cações para alguns dos supercondutores já desenvolvidos.
É tudo uma questão de comparar o custo adicional com os
UHVXOWDGRVREWLGRVRXDYHULJXDUVHTXDLVTXHUGHVVHVUHVXO
WDGRVSRGHULDPWHUVLGRREWLGRVVHPRXVRGHVVHHVWDGRGH
UHVLVWrQFLD]HUR$OJXPDViUHDVGHSHVTXLVDQHFHVVLWDP
de aceleradores de alta energia ou de campos magnéticos

T
Temperatura ambiente (20°C, 68°F, 293,15 K)
0°C, 32°F, 273,15 K (Solidificação da água)
212 K

–110,45°F, 194 K (Gelo seco)

162 K

23 K

125 K
95 K
77 K
30 K

77 K (Ponto de ebulição do nitrogênio líquido)

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Figura 3.34 Aumento da temperatura dos supercondutores.
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Figura 3.35 Definição da temperatura crítica Tc.
T

(b)

H[WUHPDPHQWHLQWHQVRVTXHVySRGHPVHUREWLGRVFRPR
uso de materiais supercondutores. A supercondutividade
pDWXDOPHQWHDSOLFDGDQRSURMHWRGRVWUHQV0DJOHY WUHQV
TXHGHVOL]DPHPXPµFROFKmRGHDU¶IRUPDGRSRUSRORV
PDJQpWLFRV RSRVWRV  TXH DWLQJHP YHORFLGDGHV GH DWp
NPKXVDQGRSRGHURVRVPRWRUHVHJHUDGRUHVHP
VLVWHPDVGHUHVVRQkQFLDPDJQpWLFDQXFOHDUSDUDVHREWHU
LPDJHQVGHWDOKDGDVGRFpUHEUR HGHRXWUDVSDUWHVGR
FRUSR QRSURMHWRGHFRPSXWDGRUHVFRPYHORFLGDGHGH
RSHUDomRTXDWURYH]HVPDLRUGRTXHRVFRPSXWDGRUHV
FRQYHQFLRQDLVHHPVLVWHPDVDYDQoDGRVGHGLVWULEXLomR
de energia.

Figura 3.36 7HUPLVWRU D FDUDFWHUtVWLFDV E VtPEROR

3.12 TERMISTORES
Um termistor é um dispositivo semicondutor de
GRLV WHUPLQDLV FXMD UHVLVWrQFLD FRPR R SUySULR QRPH
sugere, é sensível à variação de temperatura. A curva
FDUDFWHUtVWLFDWtSLFDGHXPWHUPLVWRUDSDUHFHQD)LJXUD
MXQWDPHQWHFRPVHXVtPERORJUiILFR2EVHUYHD
QmROLQHDULGDGHGDFXUYDHDGLPLQXLomRGDUHVLVWrQFLD
GHFHUFDGHȍSDUDȍTXDQGRDWHPSHUDWXUD
DXPHQWDGH&SDUD&$GLPLQXLomRGDUHVLVWrQFLD
com o aumento da temperatura indica um coeficiente de
temperatura negativo.
A temperatura do dispositivo pode ser alterada inter
na ou externamente. Um aumento da corrente que passa
através do dispositivo eleva sua temperatura, provocando
DGLPLQXLomRGHVXDUHVLVWrQFLD4XDOTXHUIRQWHH[WHUQD
GHFDORUDXPHQWDVXDWHPSHUDWXUDHID]FDLUDUHVLVWrQFLD
2VGRLVWLSRVGHDomR LQWHUQDHH[WHUQD SRVVLELOLWDPR
uso do termistor em um sistema de controle. Vários tipos
GHWHUPLVWRUHVVmRPRVWUDGRVQD)LJXUD2VPDWHULDLV
HPSUHJDGRVQDIDEULFDomRGHWHUPLVWRUHVLQFOXHPy[LGRV
GHFREDOWRQtTXHOHVWU{QFLRHPDQJDQrV
2EVHUYHRXVRGHXPDHVFDODORJDUtWPLFD DVHUGLV
FXWLGDQR&DStWXOR SDUDRHL[RYHUWLFDOGD)LJXUD
Essa escala permite representar um intervalo maior de

Figura 3.37 Termistores NTC (Coeficiente de
7HPSHUDWXUD1HJDWLYRGRLQJOrV Negative Temperature
Coefficient H37& &RHILFLHQWHGH7HPSHUDWXUD3RVLWLYRGR
LQJOrVPositive Temperature Coefficient  &RUWHVLDGD6LHPHQV
&RPSRQHQWV,QF

YDORUHVGHUHVLVWrQFLDHVSHFtILFDGRTXHXPDHVFDODOLQHDU
FRPRDGRHL[RKRUL]RQWDO9HMDTXHRVYDORUHVSDVVDPGH
ȍFPSDUDȍFPHPXPLQWHUYDORGH
tempo muito curto. A escala logarítmica é usada para os
HL[RVYHUWLFDOHKRUL]RQWDOQD)LJXUD

3.13 CÉLULA FOTOCONDUTORA
A FpOXOD IRWRFRQGXWRUD WDPEpP GHQRPLQDGD
/'5GRLQJOrVLight Dependent Resistor pXPGLVSR
VLWLYRVHPLFRQGXWRUGHGRLVWHUPLQDLVFXMDUHVLVWrQFLDp
GHWHUPLQDGDSHODLQWHQVLGDGHGDOX]LQFLGHQWHHPVXD
superfície. À medida que a iluminação aumenta de inten
sidade, aumenta o estado de energia dos elétrons e átomos

Resistência da célula
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SRXFRDEDL[RGHVVDWHQVmRGHGLVSDUR(PRXWUDVSDODYUDV
o módulo da tensão entre os terminais desse dispositivo
não pode exceder o valor definido por suas características.
Através de técnicas adequadas de projeto, esse dispositivo
pode, portanto, limitar a tensão aplicada a partes sensíveis
de um circuito. A corrente é simplesmente limitada pelo
circuito ao qual está conectada. Uma foto mostrando
DOJXPDVXQLGDGHVFRPHUFLDLVDSDUHFHQD)LJXUD E 

3.15 APLICAÇÕES
(b)

Figura 3.38 &pOXODIRWRFRQGXWRUD D FDUDFWHUtVWLFDV E 
VtPEROR

GDVXSHUItFLHSURYRFDQGRWDPEpPRDXPHQWRGRQ~PHUR
GHµSRUWDGRUHVOLYUHV¶HDFRUUHVSRQGHQWHGLPLQXLomRQD
UHVLVWrQFLD$FXUYDFDUDFWHUtVWLFDWtSLFDGHXPDFpOXOD
IRWRFRQGXWRUDHVHXVtPERORJUiILFRDSDUHFHPQD)LJXUD
2EVHUYHTXHRFRHILFLHQWHGHLOXPLQDomRpQHJDWLYR
Várias células fotocondutoras de sulfito de cádmio são
PRVWUDGDVQD)LJXUD

3.14 VARISTORES
Varistores são resistores não lineares, cuja resis
WrQFLDGHSHQGHGDWHQVmRDSOLFDGDXVDGRVSDUDVXSULPLU
WUDQVLHQWHVGHDOWDWHQVmRRXVHMDVXDVFDUDFWHUtVWLFDV
ID]HPFRPTXHOLPLWHPDWHQVmRTXHSRGHDSDUHFHUHQWUH
os terminais de um dispositivo ou de um sistema sensível.
A curva característica de um varistor típico é mostrada
QD)LJXUD D MXQWDPHQWHFRPDFXUYDFDUDFWHUtVWLFD
GHXPUHVLVWRUOLQHDUSDUDILQVGHFRPSDUDomR2EVHUYH
TXHSDUDXPDGHWHUPLQDGDµWHQVmRGHGLVSDUR¶DFRUUHQWH
cresce rapidamente, mas a tensão é limitada a um valor um

A seguir, serão apresentados exemplos de como as
UHVLVWrQFLDVSRGHPVHUXVDGDVSDUDUHDOL]DUXPDYDULHGDGH
de tarefas, desde o aquecimento à medição de tração e
WHQVmRPHFkQLFDVHPXPDXQLGDGHGHVXSRUWHGHXPD
HVWUXWXUD(PJHUDODUHVLVWrQFLDpXPFRPSRQHQWHGH
muitas aplicações em eletroeletrônica.

Aquecedor elétrico
8PDGDVDSOLFDo}HVPDLVFRPXQVGDUHVLVWrQFLDpIHL
ta em aparelhos domésticos para preparação de alimentos

I (mA)
5
4
Resistor fixo
R = 40 ȍ

3
2

Varistor

1

0 50 100 150 200 250

V

(a)

E

Figura 3.39 Células fotocondutoras. (Cortesia da

Figura 3.40 9DULVWRUHVFRPWHQVmRPi[LPDHQWUH9H

3HUNLQ(OPHU2SWRHOHFWURQLFV

9 &RUWHVLDGD3KLOLSV(OHFWURQLFV
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como torradeiras e aquecedores elétricos, nos quais o calor
é gerado por uma corrente que passa por um elemento
UHVLVWLYRXVDGRSDUDUHDOL]DUXPDIXQomR~WLO
Recentemente, quando reformamos nossa casa, o
HOHWULFLVWDQRVLQIRUPRXGHTXHKDYLDXPDOLPLWDomRGH
SpV P QRFRPSULPHQWRGHXPDTXHFHGRUHOpWULFR
GHSHUILOEDL[RDVHUOLJDGRHPXP~QLFRFLUFXLWReFODUR
TXHLVVRPHIH]TXHUHUVDEHUVREUHDSRWrQFLDHPZDWWV
SRUSpVRQtYHOGHFRUUHQWHUHVXOWDQWHHVHDOLPLWDomRGH
pés era um padrão nos Estados Unidos. Lendo a etiqueta
HPXPGRVPyGXORVGRDTXHFHGRUTXHWHPSpV FP 
GHFRPSULPHQWRHTXHpPRVWUDGRQD)LJXUD D 
HQFRQWUHLDHVSHFLILFDomR92/76$&:$776
 XPDDERUGDJHPVREUHSRWrQFLDHOpWULFDpIHLWD
QR&DStWXOR $0369LVWRTXHRTXDGURGHGLV
WULEXLomRGDFDVDWHPXPYDORUQRPLQDOGHWHQVmRGH
9 FRPRQDPDLRULDGDVUHVLGrQFLDV  a especificação de
SRWrQFLDSRUSpVp:RX:DXPDFRUUHQWH
GH$$SRWrQFLDWRWDOSDUDPyGXORVGHDTXHFHGRU 
SpV pSRUWDQWRGHî:TXHpLJXDOD:
1R&DStWXORVHUiH[SOLFDGRTXHDSRWrQFLDSDUD
uma carga resistiva está relacionada à tensão e à corrente
na carga pela equação P = VI. A corrente total resultante
SRGHHQWmRVHUGHWHUPLQDGDXVDQGRVHHVVDHTXDomRGD
seguinte maneira: I = P/V :9 $
Portanto, precisamos de um disjuntor para um valor de

FRUUHQWHPDLRUGRTXH$FDVRFRQWUiULRRGLVMXQWRU
GHVDUPDUiWRGDVDVYH]HVTXHOLJDUPRVRDTXHFHGRU1HVVH
FDVRRHOHWULFLVWDXVRXXPGLVMXQWRUGH$SDUDDWHQGHU
DRVUHTXLVLWRVGR1DWLRQDO)LUH&RGHTXHQmRSHUPLWH
TXHHVWHH[FHGDSRUFHQWRGDFRUUHQWHHVSHFLILFDGD
para um condutor ou disjuntor. Na maioria dos quadros
GHGLVWULEXLomRXPGLVMXQWRUGH$RFXSDGXDVVHo}HV
HQTXDQWRDPDLRULDGRVGLVMXQWRUHVFRPXQVGH$RFX
SDDSHQDVXPDVHomR&DVRYRFrWHQKDWHPSRREVHUYHR
TXDGURGHGLVWULEXLomRGHVXDFDVDHQRWHDHVSHFLILFDomR
dos disjuntores usados para os diversos circuitos da casa.
9ROWDQGRj7DEHODYHPRVTXHRILRQRU
malmente usado na maioria dos circuitos da casa, tem
HVSHFLILFDomRPi[LPDGH$VHQGRSRUWDQWRLQDGH
TXDGRSDUDDTXHFHGRUHVGHVVHWLSR9LVWRTXHRILR
normalmente não está disponível no comércio, um fio
FRPXPDHVSHFLILFDomRPi[LPDGH$IRLXVDGR
9RFrSRGHVHQWLUFXULRVLGDGHHPVDEHUSRUTXHDFRUUHQWH
GUHQDGDGDIRQWHpGH$HQTXDQWRXPDXQLGDGH
QHFHVVLWDGHDSHQDV$(VVDGLIHUHQoDpFDXVDGDSRU
XPDFRPELQDomRHPSDUDOHORGHHOHPHQWRVGHDTXHFLPHQ
WRTXHpXPDFRQILJXUDomRDVHUHVWXGDGDQR&DStWXOR
$JRUDHVWiFODURSRUTXHHVSHFLILFDUDPFRPRSpVD
limitação no comprimento máximo do aquecedor ligado
DXP~QLFRFLUFXLWR0yGXORVGHDTXHFLPHQWRDGLFLRQDLV
em paralelo provocariam a elevação da corrente a níveis

Envoltório de metal
e aletas para
transferência de calor
Fio de
alimentação
Conexão
especial
Isolante
Núcleo
de nicromo cerâmico
(c)

D
Fio de ‘retorno’

Elemento de
proteção térmica

Tubo de cobre
preenchido com óleo

Fio de
‘alimentação’
Envoltório
de metal

(b)

Aletas de aquecimento

Bobina de nicromo

Isolante

(d)

Figura 3.41 $TXHFHGRUHOpWULFR D PyGXORFRPFRPSULPHQWRGHSpV E LQWHULRU F HOHPHQWRGHDTXHFLPHQWR G ERELQD
de nicromo.

 2WH[WRUHIHUHVHDUHVLGrQFLDVQRV(VWDGRV8QLGRV
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TXHVHULDPVXSHULRUHVDRGRILRHVHDSUR[LPDULDPGD
especificação máxima do disjuntor.
$)LJXUD E H[LEHXPDIRWRTXHPRVWUDDSDUWH
LQWHUQDGHXPHOHPHQWRGHDTXHFLPHQWR2ILRGHDOL
PHQWDomRQRODGRGLUHLWRHVWiFRQHFWDGRDRQ~FOHRGR
elemento de aquecimento, e o fio na outra extremidade
passa por um elemento de proteção do aquecedor e retorna
para o conector da unidade (local em que os fios externos
GHDOLPHQWDomRVmRFRQHFWDGRV 6HIRUREVHUYDGRDWHQ
tamente, na extremidade do elemento de aquecimento,
FRQIRUPHPRVWUDD)LJXUD F SRGHUHPRVYHUTXHR
ILRGDUHVLVWrQFLDTXHVHDTXHFHHVHHVWHQGHDWUDYpVGR
Q~FOHRGRDTXHFHGRUQmRHVWiFRQHFWDGRGLUHWDPHQWHDR
envoltório metálico, de forma cilíndrica, à qual estão fixa
GDVDVDOHWDV8PPDWHULDOFHUkPLFR LVRODQWH VHSDUDRILR
DTXHFHGRUGDVDOHWDVSDUDHYLWDUTXDOTXHUSRVVLELOLGDGHGH
condução elétrica entre a corrente que passa pelo elemento
GHDTXHFLPHQWRHDHVWUXWXUDGDVDOHWDVH[WHUQDV0DWHULDLV
FHUkPLFRVVmRXVDGRVSRUTXHVmRH[FHOHQWHVFRQGXWRUHV
GHFDORUHWDPEpPSRVVXHPXPDOWRJUDXGHUHWHQomRGH
calor, de modo que a área ao redor se mantém aquecida por
certo período de tempo após a corrente ter sido desligada.
&RPRVHYrQD)LJXUD G RILRDTXHFHGRUQRLQWHULRU
GRHQYROWyULRGHPHWDOpQRUPDOPHQWHXPFRPSRVWRjEDVH
GHQLFURPR SRUTXHRQLFURPRSXURpEDVWDQWHIUiJLO HQUR
ODGRQRIRUPDWRGHXPDERELQDSDUDFRPSHQVDUDH[SDQVmR
HDFRQWUDomRSURYRFDGDVSHORDTXHFLPHQWRHWDPEpPSDUD
se ter um elemento de aquecimento mais longo em um mó
GXORDTXHFHGRUGHFRPSULPHQWRSDGUmR$RDEULURQ~FOHR
constatamos que o fio de nicromo de um desses módulos
DTXHFHGRUHVGHSpVWHPQDUHDOLGDGHXPFRPSULPHQWR
GHSpVRTXHVLJQLILFDXPDUD]mRHQWUHRFRPSULPHQWR
GRILRGHQLFURPRHRFRPSULPHQWRGRPyGXORGH
A espessura do fio é particularmente notável, medindo
FHUFDGHPLOVGHGLkPHWURQmRPXLWRPDLVHVSHVVRGR
TXHXPILRGHFDEHOR/HPEUHVHGHTXHIRLPHQFLRQDGR
neste capítulo que quanto maior e mais fino um condutor,
PDLRUVXDUHVLVWrQFLD3HJDPRVXPSHGDoRGHILRGHQL
FURPRHIL]HPRVXPDH[SHULrQFLDSDUDDTXHFrORFRPXP
YDORUGHFRUUHQWHFRQVLGHUiYHOHWDPEpPFRPRXVRGH
XPVHFDGRUGHFDEHOR$DOWHUDomRQRYDORUGDUHVLVWrQFLD
foi quase imperceptível. Em outras palavras, todos nossos
HVIRUoRVSDUDDXPHQWDUDUHVLVWrQFLDFRPRVHOHPHQWRV
EiVLFRVGLVSRQtYHLVQRODERUDWyULRIRUDPLQyFXRV(VVDp
uma excelente demonstração do significado do coeficiente
GHWHPSHUDWXUDGDUHVLVWrQFLDPRVWUDGRQD7DEHOD
Visto que o coeficiente é muito pequeno para o nicromo, a
UHVLVWrQFLDQmRYDULDGHIRUPDPHQVXUiYHODPHQRVTXHD
YDULDomRQDWHPSHUDWXUDVHMDEDVWDQWHVLJQLILFDWLYD$FXUYD
PRVWUDGDQD)LJXUDVHULDEHPSUy[LPDGDKRUL]RQWDO
para o caso do nicromo. No caso de aquecedores, essa é
uma característica excelente porque o aquecimento gerado
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HDSRWrQFLDGLVVLSDGDQmRYDULDPFRPRWHPSRjPHGLGD
TXHRDTXHFHGRUHVTXHQWD2IOX[RGHFDORUGDXQLGDGHVH
mantém praticamente constante.
2VILRVGHDOLPHQWDomRHUHWRUQRQmRSRGHPVHU
VROGDGRVDRILRGHQLFURPRGRDTXHFHGRUSRUGXDVUD]}HV
Primeiro, não é possível soldar fios de nicromo entre si
ou com outros tipos de fios. Segundo, mesmo que fosse,
KDYHULDXPSUREOHPDSRUTXHRDTXHFLPHQWRGDXQLGDGH
SRGHULDSDVVDUGH) & QRSRQWRHPTXHRVILRV
HVWLYHUHPFRQHFWDGRVDVVLPDVROGDGHUUHWHULDHDFRQH
[mRVHDEULULD2QLFURPRWHPGHVHUVROGDGRSRUVROGDGH
SRQWRRXSUHQVDGRFRPILRVGHFREUH8VDQGRD(TXDomR
HXPGLkPHWURPHGLGRGHPLOVHDLQGDFRQVLGHUDQGR
XPILRGHQLFURPRSXURDUHVLVWrQFLDGHXPILRGHSpV
de comprimento é:
R=
=

ρl
A
(600)(7 pÈs)

(8 mils)

2

=

4.200
64

R ȍ
1RSUy[LPRFDStWXORXPDHTXDomRGHSRWrQFLDVHUi
DSUHVHQWDGDHPGHWDOKHVUHODFLRQDQGRSRWrQFLDFRUUHQWHH
UHVLVWrQFLDGDVHJXLQWHIRUPDP IR. Usando os dados
DQWHULRUHVHLVRODQGRDUHVLVWrQFLDWHPRV
R=
=

P
I2
575 W

( 2, 8 A )2

R ȍ
que está muito próximo do valor calculado anteriormente
a partir da forma geométrica, já que não podemos estar
DEVROXWDPHQWHVHJXURVHPUHODomRDRYDORUGDUHVLVWLYLGDGH
GRFRPSRVWRDEDVHGHQLFURPR
Durante a operação normal, o fio se aquece e o calor
SDVVDSDUDDVDOHWDVTXHSRUVXDYH]DTXHFHPRDPELHQWH
SHORDUTXHSDVVDDWUDYpVGHODV2IOX[RGHDUSHODXQLGDGH
pPHOKRUDGRSHORIDWRGHTXHRDUTXHQWHVREHDVVLP
quando o ar aquecido sai pela parte superior da unidade,
HOHSX[DRDUIULRGHEDL[RFRQWULEXLQGRSDUDRHIHLWRGH
convecção. Se a parte superior ou a inferior da unidade
IRVVHREVWUXtGDRHIHLWRGHFRQYHFomRVHULDHOLPLQDGR
HIHWLYDPHQWHHFRPLVVRDWHPSHUDWXUDGRDPELHQWHQmRVH
HOHYDULD,VVRSRGHULDID]HUFRPTXHRLQWHULRUGRDTXHFH
dor se tornasse tão quente que transferisse tal temperatura
SDUDRJDELQHWHGHPHWDO(VVDSUHRFXSDomRpDSULQFLSDO
UD]mRGDLQWURGXomRGRGLVSRVLWLYRGHSURWHomRWpUPLFD
TXHpPRVWUDGRQD)LJXUD E 2ORQJRHILQRWXER
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GHFREUHPRVWUDGRQD)LJXUDpQDUHDOLGDGHSUHHQ
chido com um tipo de óleo líquido que expande quando
aquecido. Caso fique muito aquecido, ele comprime uma
FKDYHLQWHUQDDRJDELQHWHGHVOLJDQGRRDTXHFHGRUSHOD
interrupção de corrente no fio.

Controle de luminosidade em automóveis
Um reostato de dois pontos é o elemento principal no
FRQWUROHGDLQWHQVLGDGHGDOX]QRSDLQHOGHLQVWUXPHQWRV
GHXPFDUUR2FLUFXLWREiVLFRpPRVWUDGRQD)LJXUD
com os valores típicos de tensões e correntes. Quando a
chave da iluminação é acionada (normalmente por um
ERWmRGHFRQWUROHIRUDGRSDLQHO XPDFRUUHQWHpHVWD
EHOHFLGDSDVVDQGRDWUDYpVGRUHRVWDWRGHȍHSHODV
GLYHUVDVOkPSDGDVGRSDLQHO LQFOXLQGRDVOX]HVGRSDLQHO
GRFLQ]HLURGRSRUWDOXYDVHYLVRUGRUiGLR ¬PHGLGD
TXHRERWmRGDFKDYHGHFRQWUROHpJLUDGRDTXDQWLGDGH
GHUHVLVWrQFLDHQWUHRVSRQWRV a e b do reostato varia.
4XDQWRPDLRUDUHVLVWrQFLDHQWUHRVSRQWRVa e b, menor a
FRUUHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHPHQRUREULOKRGDVGLYHUVDV
OkPSDGDV2EVHUYHDFKDYHDGLFLRQDOQRSRUWDOXYDVTXHp
DFLRQDGDDRDEULUDSRUWDGHVVHFRPSDUWLPHQWR([FHWRD
OkPSDGDGRSRUWDOXYDVWRGDVDVRXWUDVYLVWDVQD)LJXUD
VHUmRDFLRQDGDVDRPHVPRWHPSRHPTXHDFKDYH
GDVOkPSDGDVIRUDWLYDGD2SULPHLURUDPRDSyVRUHRVWDWR
FRQWpPGXDVOkPSDGDVFRPHVSHFLILFDomRGH9HPYH]
GH9FRPRDFRQWHFHHPRXWURVUDPRV$VOkPSDGDVGH
WHQV}HVPHQRUHVGHVVHUDPRSURGX]HPXPDLOXPLQDomR
PDLVIUDFDSDUDiUHDVHVSHFtILFDVGRSDLQHO2EVHUYHTXH
DVRPDGHGXDVOkPSDGDV HPVpULH p9SDUDVHUFRP
patível com os outros ramos. A divisão de tensão em um
FLUFXLWRpDERUGDGDHPGHWDOKHVQRVFDStWXORVH
2VQtYHLVWtSLFRVGHFRUUHQWHSDUDRVGLYHUVRVUD
PRVWDPEpPDSDUHFHPQD)LJXUD6HUiHVWXGDGRQR
&DStWXORTXHDFRUUHQWHTXHpGUHQDGDGDEDWHULDHTXH
passa pelo fusível e o reostato é aproximadamente igual à
VRPDGDVFRUUHQWHVQRVUDPRVGRFLUFXLWR$FRQVHTXrQFLD

pTXHRIXVtYHOWHPGHVHUFDSD]GHVXSRUWDUXPDFRUUHQWH
GDRUGHPGHDPSqUHV'HVVDIRUPDXPIXVtYHOGH$
IRLHPSUHJDGR PHVPRTXHDVOkPSDGDVDSDUHoDPQD
)LJXUDFRPRVHQGRGH9SDUDVHUHPFRPSDWtYHLV
FRPDEDWHULD 
Quando são conhecidos os níveis de corrente e
WHQVmRGHRSHUDomRGHXPFRPSRQHQWHDUHVLVWrQFLDµD
TXHQWH¶SRGHVHUGHWHUPLQDGDXVDQGRDOHLGH2KPTXH
VHUiWUDWDGDGHWDOKDGDPHQWHQRSUy[LPRFDStWXOR%DVL
FDPHQWHHVVDOHLUHODFLRQDWHQVmRFRUUHQWHHUHVLVWrQFLD
pela equação I V/R3DUDXPDOkPSDGDGH9HXPD
FRUUHQWHHVSHFLILFDGDGHP$DUHVLVWrQFLDpR V/I 
9P$ ȍ3DUDOkPSDGDVGH9VXDUHVLVWrQFLD
YDOH9P$ ȍ&RPHQWiULRVSRVWHULRUHVUHODWL
YRVDRVQtYHLVGHSRWrQFLDHUHVLVWrQFLDVHUmRUHVHUYDGRV
para o próximo capítulo.
A descrição anterior considera um nível de tensão
LGHDOGH9SDUDDEDWHULD1DUHDOLGDGHOkPSDGDVGH
9HGH9VmRXVDGDVSDUDVHUHPFRPSDWtYHLVFRPRV
QtYHLVGHWHQVmRTXHDVEDWHULDVFDUUHJDGDVWrPQDPDLRULD
dos automóveis.

Strain gauges
Qualquer alteração na forma de uma estrutura pode
ser detectada usando strain gaugesFXMDUHVLVWrQFLDYDULD
FRPDWHQVmRRXFRPDWUDomRPHFkQLFDV8PH[HPSORGH
um strain gauge pPRVWUDGRQD)LJXUD2VGLVSRVL
tivos strain gauge VmRIHLWRVXVDQGRVHXPVHPLFRQGXWRU
FXMDUHVLVWrQFLDYDULDGHIRUPDQmROLQHDU DYDULDomRGD
UHVLVWrQFLDQmRpUHSUHVHQWDGDSRUXPDOLQKDUHWD SRUXPD
IDL[DEHPDPSODGHYDORUHVTXDQGRHOHVVmRGHIRUPDGRV
por compressão ou tração. Visto que o strain gauge não
HPLWHVLQDOXPSURFHVVDGRUGHVLQDOWDPEpPWHPGHID]HU
SDUWHGRVLVWHPDSDUDWUDGX]LUDVYDULDo}HVGHUHVLVWrQFLD
em alguma informação significante de saída. Um exemplo
simples do uso de strain gauges resistivos é o monitora
mento de atividades sísmicas. Quando o strain gauge é
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Material resistivo

Força

(a) Configuração de strain gauge típica.

(b) O strain gauge é ligado à superfície a ser medida ao longo da linha da força.
Quando a superfície aumenta seu comprimento, o strain gauge se alonga.

Figura 3.43 Strain gauge resistivo.
colocado em uma área com suspeita de atividade sísmica,
um pequeno movimento do terreno provoca uma variação
GHUHVLVWrQFLDQRVWHUPLQDLVGRstrain gauge, e o proces
sador mostrará um resultado que indica a intensidade do
PRYLPHQWR2XWURH[HPSORpXPVLVWHPDGHDODUPHQR
qual uma pequena variação na forma de um travessão
GHVXVWHQWDomRHPTXHSHVVRDVSDVVDPHPEDL[RGHOH
UHVXOWDHPXPDYDULDomRQDUHVLVWrQFLDHQWUHRVWHUPLQDLV
do strain gauge TXHJHUDRDFLRQDPHQWRGRDODUPH2XWUR
exemplo é a colocação de strain gauges em pontes para

PRQLWRUDUVXDULJLGH]HWDPEpPHPJUDQGHVJHUDGRUHV para
verificar se as diversas partes móveis estão começando a
se desprender em função do desgaste dos enrolamentos
RXGRVHVSDoDGRUHV2SHTXHQRmouse em um teclado de
um computador portátil pode ser uma série de dispositivos
strain gauges que revelam em que direção a pressão é
aplicada no elemento de controle no meio do WHFODGR2
movimento em uma direção pode comprimir ou tracionar
o strain gauge, o qual permite acompanhar e controlar o
movimento da seta do mouse na tela.

PROBLEMAS
Seção 3.2 Resistência: fios circulares
1. Converta em mils:
D  SROHJDGD
G  PP
E  SROHJDGD
H  Sp
F  SROHJDGD
I  FP
  &DOFXOHHPPLOVFLUFXODUHVDiUHD &0 GHILRVFRPRV
VHJXLQWHVGLkPHWURV
G  FP
D  PLOV
E  SROHJDGD
H  Sp
F  SROHJDGD
I  PP
3. A área em mils circulares é:
D  &0
G  &0
E  &0
H  &0
F  &0
I  î &0
  4XDORGLkPHWURGHFDGDILRHPSROHJDGDV"
4. 4XDODUHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHGHSpVGHFRP
SULPHQWRHSROHJDGDGHGLkPHWUR 7 & "
  D  Qual a área em mils circulares de um condutor de alu
PtQLRFRPSpVGHFRPSULPHQWRHXPDUHVLVWrQFLD
GHȍ"
E  4XDOVHXGLkPHWURHPSROHJDGDV"
6. 8PUHVLVWRUGHȍGHYHVHUFRQVWUXtGRXVDQGRVHILR
GHQLFURPR6HRILRGLVSRQtYHOWHPXPGLkPHWURGH
polegada, qual o comprimento de fio necessário?
  D  4XDOpRGLkPHWURHPSROHJDGDVGHXPILRGHFREUH
TXHSRVVXLUHVLVWrQFLDȍHWHPRFRPSULPHQWRGH
XPFDPSRGHIXWHERO MDUGDV  7 & "

E  6HPUHDOL]DUQHQKXPFiOFXORGHWHUPLQHVHDiUHDGH
um fio de alumínio será maior ou menor do que a do
ILRGHFREUH([SOLTXH
F  5HSLWD E SDUDXPILRGHSUDWD
8. 8PILRGHSpVGHFRPSULPHQWRWHPXPDUHVLVWrQFLD
GHNȍHXPDiUHDGH&0'HTXHPDWHULDORILRp
IHLWR 7 & "
  D  Um empreiteiro está preocupado com o comprimento
GHXPFDERGHFREUHDLQGDQRURORGD)LJXUD(OH
PHGLXDUHVLVWrQFLDHGHVFREULXTXHHODpGHȍ
8PD ILWD PpWULFD LQGLFRX TXH D HVSHVVXUD GR FDER
HQURODGRJLUDHPWRUQRGHSROHJDGD4XDOpVHX
comprimento aproximado em pés?
E  4XDORSHVRGRFDERQRUROR"
F  É comum ver intervalos de temperaturas para materiais
OLVWDGRVHPJUDXVFHQWtJUDGRVHPYH]GH)DKUHQKHLW
4XDO p R LQWHUYDOR HP JUDXV )DKUHQKHLW" 4XDO p D
questão excepcional a respeito da relação entre graus
)DKUHQKHLWHJUDXVFHQWtJUDGRVD±&"

1/32 pol. de diâmetro
3,14 ȍ
–40°C a +105°C
5 lb/1.000 pés

Figura 3.44 3UREOHPD
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  D  Qual a área de corte transversal em mils circulares de
XPDEDUUDFROHWRUDGHFREUHUHWDQJXODUVHDVGLPHQV}HV
VmRSROHJDGDVSRUSROHJDGDV"
E  Se a área do fio comumente usado na fiação doméstica
WHPXPGLkPHWURSUy[LPRGHSROHJDGDTXDQWRV
ILRVWHULDPGHVHUFRPELQDGRVSDUDTXHVHWLYHVVHD
mesma área?
  D  4XDOpDUHVLVWrQFLDGHXPDEDUUDFROHWRUDGHFREUH
SDUDXPSUpGLRDOWRFRPDVGLPHQV}HVPRVWUDGDV 7 
& QD)LJXUD"
E  5HSLWD D SDUDRDOXPtQLRHFRPSDUHRVUHVXOWDGRV
  'HWHUPLQHRDXPHQWRQDUHVLVWrQFLDGHXPFRQGXWRUGH
FREUHVHVXDiUHDIRUUHGX]LGDSRUXPIDWRUHVHXFRP
SULPHQWRIRUGXSOLFDGR$UHVLVWrQFLDRULJLQDOHUDȍ
A temperatura permanece constante.
 4XDORQRYRYDORUGHUHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHVHVHX
FRPSULPHQWRDXPHQWDUGHSpVSDUDMDUGDVDiUHD
PXGDUGH&0SDUDSROHJDGDðHDUHVLVWrQFLD
RULJLQDOIRUPȍ"
Seção 3.3 Tabelas de fios
  D  Na construção civil, os dois fios mais comuns empre
JDGRVQDILDomRGRPpVWLFDVmRRHRDSHVDU
GHRVHUPDLVFRPXPSRUWHUXPDHVSHFLILFDomRGH
$4XmRPDLRUHPiUHD SHUFHQWXDOPHQWH pRFDER
HPUHODomRDRFDER"
E  $FRUUHQWHHVSHFLILFDGDPi[LPDSDUDXPFDERp
$&RPRDUD]mRGHQtYHLVGHFRUUHQWHPi[LPDVH
FRPSDUDjUD]mRGDViUHDVGRVGRLVILRV"
  D  &RPSDUHDiUHDGHXPILRFRPDTXHODGHXPILR
$PXGDQoDQDiUHDFRQGL]FRPDUHJUDJHUDOGH
TXHXPDUHGXomRGHWUrVQ~PHURVGHPHGLGDUHVXOWD
na duplicação da área?
E  &RPSDUHDiUHDGHXPILRFRPDTXHODGHXPILR
4XDQWDVYH]HVPDLRUHPiUHDpRILRFRPSDUDGRDR
ILR"2UHVXOWDGRpVLJQLILFDWLYR"&RPSDUHRFRP
a mudança em especificação de corrente máxima para
cada um.
  D  &RPSDUHDiUHDGHXPFDERDXPILRGRPpVWLFR
romax $PXGDQoDHPiUHDFRQGL]FRPDUHJUD
JHUDOGHTXHXPDGLPLQXLomRGHQ~PHURVGHPHGLGD
UHVXOWDHPXPDXPHQWRGHGH]YH]HVQDiUHDGRILR"
E  &RPSDUHDiUHDGHXPILRFRPDTXHODGHXPILR
4XDQWDVYH]HVRILRpPDLRUHPiUHDGRTXH
RILR"2UHVXOWDGRFRUURERUDDUHJUDGDSDUWH D "
  D  3DUDRVLVWHPDQD)LJXUDDUHVLVWrQFLDGHFDGD
OLQKDQmRSRGHH[FHGHUPȍHDFRUUHQWHPi[LPD
GUHQDGDSHODFDUJDp$4XHWDPDQKRGHPHGLGD
mínima de fio deve ser usado?
E  5HSLWD D SDUDXPDUHVLVWrQFLDPi[LPDGHPȍd 
SpVHXPDFRUUHQWHPi[LPDGH$

 D  %DVHDQGRVH QD7DEHOD  GHWHUPLQH D GHQVLGDGH
GHFRUUHQWHSHUPLVVtYHOPi[LPD $&0 SDUDXPILR
$:*
E  &RQYHUWDRUHVXOWDGRGH D SDUD$SROHJDGDVð
F  8VDQGRRUHVXOWDGRGH E GHWHUPLQHDiUHDGHFRU
te transversal exigida para suportar uma corrente de
$
Seção 3.4 Efeitos da temperatura
 $UHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHpȍD&4XDOVXD
UHVLVWrQFLDD&"
  $UHVLVWrQFLDGHXPDEDUUDGHDOXPtQLRpȍD&
4XDOVXDUHVLVWrQFLDD&"
  $UHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHpȍjWHPSHUDWXUDDP
ELHQWH ) 4XDOVXDUHVLVWrQFLDDXPDWHPSHUDWXUDGH
FRQJHODPHQWRGH)"
  $UHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHpȍDXPDWHPSH
UDWXUDGH)
D  4XDOpDUHVLVWrQFLDVHDWHPSHUDWXUDFDLUSDUD)"
E  4XDOpDUHVLVWrQFLDVHHODFDLUPDLVSDUD)"
F  2EVHUYDQGRRVUHVXOWDGRVGDVSDUWHV D H E TXDOVHUi
a queda para cada parte em miliohms? A queda em
UHVLVWrQFLDpOLQHDURXQmROLQHDU"9RFrSRGHSUHYHU
DQRYDUHVLVWrQFLDVHHODFDLUSDUD)VHPXVDUD
HTXDomRGHWHPSHUDWXUDEiVLFD"
G  6HDWHPSHUDWXUDFDLUSDUD±)QRQRUWHGR0DLQH
HQFRQWUHDPXGDQoDHPUHVLVWrQFLDGRQtYHOGHWHPSH
UDWXUDDPELHQWHGDSDUWH D $PXGDQoDpVLJQLILFDWLYD"
H  6H D WHPSHUDWXUD DXPHQWDU SDUD ) HP &DLUQV
$XVWUiOLDHQFRQWUHDPXGDQoDHPUHVLVWrQFLDGDWHPSH
UDWXUDDPELHQWHGDSDUWH D $PXGDQoDpVLJQLILFDWLYD"
  D  $UHVLVWrQFLDGHXPILRGHFREUHpȍD&$TXH
WHPSHUDWXUD & HODVHUiȍ"
E  $TXHWHPSHUDWXUDHODVHUiȍ"
  D  6HDUHVLVWrQFLDGHSpVGHXPILRJLUDHPWRUQR
GHȍQDWHPSHUDWXUDDPELHQWH ) HPTXDOWHP
SHUDWXUDHODYDLGREUDUGHWDPDQKR"
E  Qual medida de fio será usada?
F  4XDOpRGLkPHWURDSUR[LPDGRHPSROHJDGDVXVDQGRVH
a forma fracional mais próxima?
  D  9HULILTXHRYDORUGHĮSDUDRFREUHQD7DEHOD
VXEVWLWXLQGRRYDORUGDWHPSHUDWXUDDEVROXWDLQIHULGD
QD(TXDomR
E  8VDQGRD(TXDomRGHWHUPLQHDWHPSHUDWXUDQD
TXDODUHVLVWrQFLDGHXPFRQGXWRUGHFREUHDXPHQWDUi
SDUDȍVXSRQGRTXHHODHUDGHȍD&
  8VDQGRD(TXDomRHQFRQWUHDUHVLVWrQFLDGHXPILRGH
FREUHD&VDEHQGRTXHVXDUHVLVWrQFLDD&pȍ
 8VDQGRD(TXDomRGHWHUPLQHDUHVLVWrQFLDGHXPUROR
GHSpVGHILRGHFREUHSDUDGRHPXPGHVHUWRD
XPDWHPSHUDWXUDGH)

d = 30 pés

+

1/2 pol.
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  8PUHVLVWRUGHILRGHȍSRVVXLXPDHVSHFLILFDomRHP
330GHSDUDDIDL[DGHWHPSHUDWXUDGH±&D
&'HWHUPLQHVXDUHVLVWrQFLDD&
  8PUHVLVWRUGHILRGHȍSRVVXLXPDHVSHFLILFDomRHP
330GHSDUDDIDL[DGHWHPSHUDWXUDGH&D&
'HWHUPLQHVXDUHVLVWrQFLDD&
Seção 3.5 Tipos de resistores
  D  Qual a diferença aproximada entre as dimensões de um
UHVLVWRUGHFDUERQRGH:HRXWURGH:"
E  Qual é, aproximadamente, a diferença entre as dimen
V}HVGHXPUHVLVWRUGHFDUERQRGH:HRXWURGH
:"
F  Em geral, podemos concluir que, para o mesmo tipo
GHUHVLVWRUXPDXPHQWRQDHVSHFLILFDomRGDSRWrQFLD
LPSOLFDXPDXPHQWRQDVGLPHQV}HV YROXPH ",VVRp
XPDUHODomROLQHDU"2XVHMDVHDSRWrQFLDIRUGXSOLFD
da, implicará um aumento nas dimensões na proporção
GH"
31. 6HDUHVLVWrQFLDHQWUHRVWHUPLQDLVH[WHUQRVGHXPSRWHQ
FL{PHWUROLQHDUpNȍTXDODUHVLVWrQFLDHQWUHRFRQWDWR
GHVOL]DQWH PyYHO HXPGRVWHUPLQDLVH[WHUQRVVHDUHVLV
WrQFLDHQWUHRFRQWDWRGHVOL]DQWHHRXWURWHUPLQDOH[WHUQR
pNȍ"
  Se o cursor de um potenciômetro linear se deslocou um
TXDUWRGHVHXGHVORFDPHQWRPi[LPRTXDODUHVLVWrQFLD
HQWUHRFXUVRUHFDGDXPGRVWHUPLQDLVVHDUHVLVWrQFLDWRWDO
IRUNȍ"
 'HVHQKHDVFRQH[}HVQHFHVViULDVSDUDHVWDEHOHFHUXPD
UHVLVWrQFLDGHNȍHQWUHRFRQWDWRGHVOL]DQWHHXPGRV
WHUPLQDLVH[WHUQRVGHXPSRWHQFL{PHWURGHNȍPDQ
WHQGRDRPHVPRWHPSR]HURRKPHQWUHRRXWURWHUPLQDO
externo e o contato móvel.
Seção 3.6

Código de cores e valores padronizados de
resistores
34. 'HWHUPLQHRVYDORUHVPi[LPRVHPtQLPRVGHUHVLVWrQFLDV
que o resistores com as faixas coloridas a seguir podem
DSUHVHQWDU VHP H[FHGHU D WROHUkQFLD HVSHFLILFDGD SHOR
IDEULFDQWH
1aIDL[D

aIDL[D

3aIDL[D

4aIDL[D

D

FLQ]D

vermelho

marrom

ouro

E

vermelho

vermelho

marrom

prata

F

EUDQFR

marrom

laranja

²

G

EUDQFR

marrom

vermelho

ouro

H

laranja

EUDQFR

verde

²

35. Determine o código de cores para os seguintes resistores
FRPWROHUkQFLDGHSRUFHQWR
D  ȍ
E  ȍ
F  Nȍ
G  0ȍ
  D  +i XPD VXSHUSRVLomR HQWUH UHVLVWRUHV FRP  SRU
FHQWRGHWROHUkQFLD"3DUDUHVSRQGHUDHVVDSHUJXQWD
GHWHUPLQHRLQWHUYDORGHWROHUkQFLDSDUDXPUHVLVWRUGH
ȍGHSRUFHQWRHXPUHVLVWRUGHȍGHSRU
FHQWRHYHULILTXHVHRVGRLVLQWHUYDORVGHWROHUkQFLDVH
superpõem.
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E  5HSLWDDSDUWH D SDUDUHVLVWRUHVGHSRUFHQWRGH
WROHUkQFLDFRPRVPHVPRVYDORUHVGHUHVLVWrQFLD
37. Um resistor com os códigos de cores amarelo, violeta,
PDUURPHSUDWDTXHPHGHȍHVWiGHQWURGDWROHUkQFLD"
4XDOpRLQWHUYDORGHYDULDomRGHWROHUkQFLD"
  D  &RPRD)LJXUD D PXGDULDVHRVUHVLVWRUHVGHȍ
ȍHȍIRVVHPPXGDGRVSDUDNȍNȍH
NȍUHVSHFWLYDPHQWHVHDWROHUkQFLDSHUPDQHFHVVH
a mesma?
E  &RPRD)LJXUD D PXGDULDVHRVUHVLVWRUHVGHȍ
ȍHȍIRVVHPPXGDGRVSDUD0ȍ0ȍH
0ȍUHVSHFWLYDPHQWHVHDWROHUkQFLDSHUPDQHFHVVH
a mesma?
  'HVFXEUDRYDORUGRVVHJXLQWHVUHVLVWRUHVGHPRQWDJHP
em superfície:
D  
E  
F  4
G  &
Seção 3.7 Condutância
40. 'HWHUPLQHDFRQGXWkQFLDGHFDGDXPGRVUHVLVWRUHVDVHJXLU
D  ȍ
E  Nȍ
F  0ȍ
G  &RPSDUHRVWUrVUHVXOWDGRV
41. 'HWHUPLQHDFRQGXWkQFLDGHXPILR$:*FXMRFRP
SULPHQWRpSpVVXSRQGRTXHHOHVHMDIHLWRGH
D  FREUH
E  alumínio
  D  'HVFXEUDDFRQGXWkQFLDGHXPUHVLVWRUGHȍȍ
HȍHPPLOLVLHPHQV
E  &RPRFRPSDUDUDWD[DGHPXGDQoDQDUHVLVWrQFLDFRP
HVVDWD[DQDFRQGXWkQFLD"
F  $UHODomRHQWUHDPXGDQoDQDUHVLVWrQFLDHQDFRQGX
WkQFLDpDVVRFLDGDDXPDUHODomRLQYHUVDOLQHDURXQmR
linear?
 $FRQGXWkQFLDGHXPILRp66DEHQGRTXHDVHomRUHWD
GRILRIRLDXPHQWDGDHPHVHXFRPSULPHQWRUHGX]LGR
SHORPHVPRIDWRUGHWHUPLQHDQRYDFRQGXWkQFLDGRILR
considerando que a temperatura permaneceu constante.
Seção 3.8 Ohmímetros
44. Por que nunca se deve aplicar um ohmímetro a um circuito
ligado?
45. &RPRpSRVVtYHOYHULILFDURHVWDGRGHXPIXVtYHOXWLOL]DQGR
XPPHGLGRUGHUHVLVWrQFLD"
46. Como se pode determinar o estado ligado e desligado de
XPDFKDYHXVDQGRXPPHGLGRUGHUHVLVWrQFLD"
47. &RPRVHSRGHXVDUXPPHGLGRUGHUHVLVWrQFLDSDUDYHULILFDU
RHVWDGRGHXPDOkPSDGDLQFDQGHVFHQWH"
Seção 3.9 Resistência: unidades métricas
48. Usando unidades métricas, determine o comprimento de
XPILRGHFREUHTXHSRVVXLUHVLVWrQFLDȍHGLkPHWUR
SROHJDGD
  5HSLWDR3UREOHPDXVDQGRXQLGDGHVPpWULFDVRXVHMD
converta as dimensões fornecidas em unidades métricas
DQWHVGHGHWHUPLQDUDUHVLVWrQFLD
50. 6HDUHVLVWrQFLDGHXPDSHOtFXODGHy[LGRGHHVWDQKRp
ȍTXDODHVSHVVXUDGDSHOtFXODGHy[LGR"
51. 'HWHUPLQHDODUJXUDGHXPUHVLVWRUGHFDUERQRXVDQGRXPD
UHVLVWrQFLDODPLQDULJXDODȍVHQGRVHXFRPSULPHQWR
SROHJDGDHVXDUHVLVWrQFLDȍ
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 'HGX]DRIDWRUGHFRQYHUVmRHQWUH &0ȍSpV H ȍFP 
para:
D  2EWHURYDORUGHSDUDRILRGD)LJXUDHP&0ȍ
pés.
E  2EWHURYDORUGHSDUDRPHVPRILRGD)LJXUDHP
ȍFPGHSRLVGHID]HUDVFRQYHUV}HVQHFHVViULDV
F Usando a equação  k, determine o fator de con
versão k se IRUDVROXomRGDSDUWH D H, a solução
GDSDUWH E 
Seção 3.11 Supercondutores
53. (PVXDVSUySULDVSDODYUDVDQDOLVHRTXHYRFrDSUHQGHXD
UHVSHLWRGRVVXSHUFRQGXWRUHV9RFrDFUHGLWDTXHHOHVSRGHP
representar uma opção que terá um impacto significativo
QRIXWXURGDLQG~VWULDHOHWU{QLFDRXVHXXVRVHUiPXLWR
OLPLWDGR"([SOLTXHVXDRSLQLmR2TXHSRGHULDDFRQWHFHU
SDUDTXHYRFrPXGDVVHGHRSLQLmR"
54. 9LVLWHXPDELEOLRWHFDHSURFXUHXPDWDEHODFRPDVWHP
peraturas críticas de vários materiais. Liste pelo menos
cinco materiais cujas temperaturas críticas não foram
mencionadas neste livro. Escolha alguns materiais com
temperaturas críticas relativamente altas.
55. (QFRQWUHSHORPHQRVXPDUWLJRVREUHDSOLFDo}HVGDVXSHU
condutividade no setor comercial e escreva um pequeno
resumo, incluindo todos os fatos e cálculos interessantes.
 8VDQGRXPYDORUGHGHQVLGDGHGHFRUUHQWH0$FPð
QHFHVViULRSDUDDIDEULFDomRGHFLUFXLWRVLQWHJUDGRVTXDO
VHULDDFRUUHQWHGHXPILRGRPpVWLFR"&RPSDUHR
UHVXOWDGRFRPROLPLWHSHUPLWLGRQD7DEHOD

1.000 pés

1 pol.

R = 1 mȍ

Figura 3.47 3UREOHPD

 )DoDXPDSHVTXLVDVREUHRGHWHFWRUGHFDPSRPDJQpWLFR
648,'HGHVFUHYDVHXPRGREiVLFRGHRSHUDomRDOpPGH
uma ou duas de suas aplicações.
Seção 3.12 Termistores
 D  'HWHUPLQHDUHVLVWrQFLDGHXPWHUPLVWRUFRPDVFDUDF
WHUtVWLFDVPRVWUDGDVQD)LJXUDD±&&H
&1RWHTXHDHVFDODpORJDUtWPLFD6HQHFHVViULR
FRQVXOWH XPD UHIHUrQFLD QD TXDO H[LVWD XPD HVFDOD
logarítmica expandida.
E  2WHUPLVWRUWHPXPFRHILFLHQWHGHWHPSHUDWXUDSRVLWLYR
ou negativo?
F  2 FRHILFLHQWH p XP YDORU IL[R SDUD R LQWHUYDOR GH
±&D&"3RUTXr"
G  4XDOpDWD[DGHYDULDomRDSUR[LPDGDGHȡFRPDWHP
SHUDWXUDD&"
Seção 3.13 Célula fotocondutora
  D  8VDQGRDVFDUDFWHUtVWLFDVGD)LJXUDGHWHUPLQH
DUHVLVWrQFLDGHXPDFpOXODIRWRFRQGXWRUDDHD
SpVYHODVGHLOXPLQDomR&RPRQR3UREOHPD
REVHUYHTXHDHVFDODpORJDUtWPLFD
E  A célula tem um coeficiente de iluminação positivo ou
negativo?
F  2FRHILFLHQWHWHPXPYDORUIL[RSDUDRLQWHUYDORGH
DSpVYHODV"3RUTXr"
G  Qual a taxa de variação aproximada de R com a ilumi
QDomRDSpVYHODV"
Seção 3.14 Varistores
  D  2EVHUYDQGRD)LJXUD D GHWHUPLQHDWHQVmRHQWUH
RVWHUPLQDLVGRGLVSRVLWLYRSDUDFRUUHQWHVGHP$
P$P$HP$
E  Qual a variação total da tensão para o intervalo indicado
de correntes?
F  &RPSDUHDUD]mRHQWUHRVYDORUHVGHFRUUHQWHPi[LPD
HPtQLPDDQWHULRUHVFRPDUD]mRFRUUHVSRQGHQWHGRV
valores de tensão.

GLOSSÁRIO
&pOXODIRWRFRQGXWRUDDispositivo semicondutor de dois termi
QDLVFXMDUHVLVWrQFLDGHSHQGHGDLQWHQVLGDGHGDOX]LQFLGHQWH
em sua superfície exposta.
&yGLJRGHFRUHV6LVWHPDTXHXWLOL]DIDL[DVFRORULGDVSDUDLQGL
FDUYDORUHVGHUHVLVWrQFLDHWROHUkQFLDGRVUHVLVWRUHV
&RHILFLHQWHGHWHPSHUDWXUDQHJDWLYRGDUHVLVWrQFLDValor que
UHYHODTXHDUHVLVWrQFLDGRPDWHULDOGLPLQXLHPGHFRUUrQFLD
de um aumento na temperatura.
&RHILFLHQWHGHWHPSHUDWXUDSRVLWLYRGDUHVLVWrQFLDValor que
UHYHODTXHDUHVLVWrQFLDGRPDWHULDODXPHQWDHPGHFRUUrQFLD
de um aumento na temperatura.
&RQGXWkQFLD G Indicação da facilidade com que uma corrente
HOpWULFDSRGHVHUHVWDEHOHFLGDHPXPPDWHULDOePHGLGDHP
VLHPHQV 6 
'XFWLOLGDGHPropriedade de um material que o permite ser
transformado em fio longo e fino.
(IHLWR &RRSHU µ(PSDUHOKDPHQWR¶ GH HOpWURQV HQTXDQWR VH
deslocam em um meio.
0DOHDELOLGDGHPropriedade de um material que permite que ele
seja moldado em diferentes formatos.

0HPULVWRU5HVLVWRUFXMDUHVLVWrQFLDpGHWHUPLQDGDDWUDYpVGD
FRUUHQWHDWUDYpVGHOHFDSD]GHVHµOHPEUDU¶HGHµUHWHU¶VHX
~OWLPRYDORUGHUHVLVWrQFLD
0LOFLUFXODU &0 ÈUHDGDVHomRUHWDGHXPILRFRPXPGLk
metro de um mil.
2KP ȍ 8QLGDGHGHPHGLGDGHUHVLVWrQFLD
2KPtPHWURInstrumento usado para medir valores de resis
WrQFLD
3RWHQFL{PHWUR'LVSRVLWLYRGHWUrVWHUPLQDLVSRUPHLRGRTXDO
podem ser variados os níveis de potencial de modo linear
ou não linear.
330&6HQVLELOLGDGHjWHPSHUDWXUDGHXPUHVLVWRUHPSDUWHV
por milhão por graus Celsius.
5HRVWDWR(OHPHQWRFXMDUHVLVWrQFLDHQWUHRVWHUPLQDLVSRGHVHU
variada de maneira linear ou não linear.
5HVLVWrQFLD0HGLGDGHRSRVLomRjSDVVDJHPGHFDUJDVHOpWULFDV
através de um material.
5HVLVWrQFLDODPLQDUDefinida por d para filmes finos e pro
jetos de circuitos integrados.
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5HVLVWLYLGDGH  Constante de proporcionalidade entre a resis
WrQFLDGHXPPDWHULDOHVXDVGLPHQV}HVItVLFDV
6XSHUFRQGXWRUCondutor de carga elétrica que possui, para
HIHLWRVSUiWLFRVUHVLVWrQFLD]HUR
7HPSHUDWXUDDEVROXWDLQIHULGDTemperatura correspondente
ao ponto em que uma aproximação linear para a curva de
YDULDomRGDUHVLVWrQFLDFRPDWHPSHUDWXUDLQWHUFHSWDRHL[R
da temperatura.
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7HUPLVWRUDispositivo semicondutor de dois terminais cuja
UHVLVWrQFLDpVHQVtYHOjWHPSHUDWXUD
9DULVWRU5HVLVWRUQmROLQHDUFRPUHVLVWrQFLDGHSHQGHQWHGD
tensão a ele aplicada, usado para suprimir transientes de
alta tensão.
=HURDEVROXWR7HPSHUDWXUDQDTXDOQmRKiYLEUDomRGHPROp
FXODV±&

Lei de Ohm,
potência e energia
Objetivos
 Compreender a importância da lei de Ohm e aprender como aplicá-la.
 Ser capaz de representar graficamente a lei de Ohm e compreender como ‘ler’ uma representação gráfica da tensão em
relação à corrente.
 Tomar conhecimento das diferenças entre os níveis de potência e de energia e aprender a lidar com cada um.
 Compreender o fluxo de potência e energia de um sistema, incluindo como o fluxo afeta a eficiência da operação.
 Tomar conhecimento da operação de uma série de fusíveis e disjuntores e onde cada um é empregado.

4.1 INTRODUÇÃO
Agora que as três quantidades importantes de um
circuito elétrico foram introduzidas, este capítulo revela
como elas se inter-relacionam. A equação mais importante no estudo de circuitos elétricos é introduzida e várias
outras equações que nos permitem descobrir níveis de
potência e energia são discutidas em detalhes. Trata-se
do primeiro capítulo em que juntamos o que foi visto e
temos uma ideia de como um circuito elétrico se comporta
e o que afeta o seu comportamento. Pela primeira vez, os
dados fornecidos nos rótulos dos aparelhos domésticos e
a maneira como sua conta de luz é calculada farão algum
sentido. Trata-se realmente de um capítulo que deve abrir
seus olhos para uma ampla gama de experiências relacionadas com sistemas elétricos.

4.2 LEI DE OHM
Como mencionado, a primeira equação a ser descrita
é, sem dúvida, uma das mais importantes a ser aprendida
nesse campo. Ela não é particularmente difícil matematicamente, mas é muito poderosa, pois pode ser aplicada a
qualquer circuito em qualquer escala de tempo. Isto é, ela
é aplicável a circuitos CC, circuitos CA, circuitos digitais
e de micro-ondas, e, na realidade, a qualquer tipo de sinal

aplicado. Além disso, ela pode ser usada em um período
de tempo ou em respostas instantâneas. A equação pode
ser obtida diretamente da equação básica a seguir e usada
em todos os sistemas físicos:
Efeito =

causa
oposiÁ„o

(4.1)

Qualquer processo de conversão de energia pode
ser relacionado a essa equação. Em circuitos elétricos, o
efeito que desejamos estabelecer é o fluxo de cargas ou a
corrente. A diferença de potencial, ou tensão, entre dois
pontos é a causa (‘pressão’), e a oposição ao fluxo de
cargas representa a resistência encontrada.
Uma excelente analogia para o mais simples dos
circuitos elétricos é um sistema constituído de uma mangueira com água conectada a uma válvula de pressão,
como discutido no Capítulo 2. Imagine os elétrons no fio
de cobre como sendo a água na mangueira, a válvula de
pressão como a tensão aplicada e a seção reta da mangueira
como o fator que determina a resistência. Se a válvula de
pressão for fechada, a água simplesmente para de se mover
na mangueira, o que se assemelha aos elétrons em um
condutor sem tensão aplicada. Quando abrimos a válvula
de pressão, a água flui através da mangueira de maneira
semelhante aos elétrons em um fio de cobre quando apli-
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camos tensão. Em outras palavras, a ausência de ‘pressão’
em um sistema e de tensão em outro resulta em um sistema
sem movimento ou reação. A taxa com que a água flui na
mangueira é uma função de seu diâmetro. Uma mangueira
com diâmetro muito pequeno limitará a taxa com que a
água poderá fluir por ela, da mesma maneira que um fio
de cobre de pequeno diâmetro terá uma alta resistência e
limitará a corrente.
Portanto, em resumo, a ausência de uma ‘pressão’
como uma tensão em um circuito elétrico não resultará
em reação, pois nenhuma corrente percorrerá o circuito. A
corrente é uma reação à tensão aplicada, e não o fator que
coloca o sistema em movimento. Mantendo essa analogia,
quanto maior a pressão na torneira, maior a quantidade
de água que flui através da mangueira, do mesmo modo
que a aplicação de uma tensão maior, no mesmo circuito,
resulta em uma corrente maior.
Substituindo os termos apresentados na Equação
4.1, obtemos:
Corrente =
e

I=

E
R

diferenÁa de potencial
resistÍ ncia
(ampères, A)

(4.2)

A Equação 4.2 é conhecida como OHLGH2KP, em
homenagem a Georg Simon Ohm (veja a Figura 4.1). Essa
expressão mostra claramente que, para uma resistência
fixa, quanto maior a tensão (ou pressão) aplicada aos terminais de um resistor, maior a corrente, e que, para uma
tensão fixa, quanto maior for a resistência, menor será a
corrente. Em outras palavras, a corrente é proporcional à
tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência.
Por meio de manipulações matemáticas simples, a
tensão e a resistência podem ser determinadas em função
das outras grandezas:
(volts, V)

E = IR

R=

e

E
I



RKPVȍ 

(4.3)


Todas as quantidades da Equação 4.2 aparecem
no circuito elétrico simples da Figura 4.2. Um resistor
foi conectado diretamente por meio de uma bateria para
estabelecer uma corrente através do resistor e da fonte.
Observe que
o símbolo E é aplicado a todas as fontes de tensão
e
o símbolo V é aplicado a todas as quedas de tensão
através de componentes do circuito.
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Figura 4.1 Georg Simon Ohm.
Cortesia da Biblioteca de Nuremberg.
$OHPmR (Erlangen, Colônia)
(1789-1854)
)tVLFRHPDWHPiWLFR SURIHVVRUGH)tVLFD, Universidade
de Colônia.
Em 1827, descobriu uma das mais importantes leis relativas
a circuitos elétricos: a lei de Ohm. Quando publicou seus
resultados pela primeira vez, Ohm apresentou uma documentação que foi considerada incompleta e incoerente, o que
fez com que perdesse seu emprego de professor, passando a
ganhar a vida realizando as mais diferentes tarefas, além de
dar algumas aulas particulares. Foram necessários aproximadamente 22 anos para que seu trabalho fosse reconhecido
como uma importante contribuição para esse campo do conhecimento. Ganhou, então, uma cátedra na Universidade de
Munique e recebeu a Medalha Copley da Royal Society, de
Londres, em 1841. Suas pesquisas também se estenderam nas
áreas de Física molecular, acústica e comunicação telegráfica.

I

+
E

R

–

+
V

–

Figura 4.2 Circuito básico.
Ambos são medidos em volts e podem ser aplicados
de maneira alternada nas equações 4.2 a 4.4.
Tendo em vista que a bateria na Figura 4.2 está conectada diretamente no resistor, a tensão VR nos terminais
do resistor tem de ser igual àquela da fonte de tensão.
Aplicando a lei de Ohm, obtemos:
I=

VR E
=
R R

Observe, na Figura 4.2, que a fonte de tensão pressiona a corrente (corrente convencional) em um sentido
que deixa o terminal positivo da fonte e retorna para o
terminal negativo da bateria. Esse será sempre o caso
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para circuitos de fonte única. (O efeito provocado por
mais de uma fonte no circuito será analisado em um
capítulo posterior.) Observe também que a corrente entra
no terminal positivo e deixa o terminal negativo para o
resistor de carga R.
Para qualquer resistor, em qualquer rede, a direção da corrente através de um resistor definirá a polaridade da queda de tensão sobre o resistor
como mostrado na Figura 4.3 para dois sentidos de corrente. Polaridades conforme estabelecido pela direção
atual se tornam cada vez mais importantes nas análises
a seguir.
EXEMPLO 4.1
Determine a corrente resultante da conexão de uma
bateria de 9 V aos terminais de um circuito cuja resisWrQFLDpȍ
Solução:
A partir da Equação 4.2:
I=

VR E
9V
= =
= 4,09 A
R R 2, 2 Ω

EXEMPLO 4.2
Calcule a resistência do filamento de uma lâmpada de
60 W se uma corrente de 500 mA for estabelecida em
função de uma tensão aplicada de 120 V.
Solução:
A partir da Equação 4.4:
R=

VR E
120 V
= =
= ȍ
I
I 500 × 10 −3 A

EXEMPLO 4.3
&DOFXOHDFRUUHQWHDWUDYpVGRUHVLVWRUGHNȍPRVWUDGR
na Figura 4.4 caso a queda de tensão entre seus terminais seja de 16 V.
V
I

Solução:
I=

V
16 V
=
= 8 mA
R 2 × 103 Ω

EXEMPLO 4.4
Calcule a tensão que tem de ser aplicada ao ferro de
solda mostrado na Figura 4.5 para estabelecer uma
FRUUHQWHGH$VHQGRVXDUHVLVWrQFLDLQWHUQDȍ
Solução:
E = VR = IR = (1,5 A)(80 ȍ) = 9
Em diversos exemplos deste capítulo, como o Exemplo 4.4, a tensão aplicada é, na realidade, obtida de uma
tomada CA de uma residência, escritório ou laboratório.
Esse recurso foi usado no exemplo para dar ao estudante
a oportunidade de se defrontar com situações do mundo
real sempre que for possível e demonstrar que diversas
equações derivadas desse estudo são aplicáveis também
em circuitos CA. O Capítulo 13 apresentará a relação
direta entre tensões CA e CC que permitem substituições
matemáticas usadas neste capítulo. Em outras palavras,
não se preocupe com o fato de que algumas das tensões e
das correntes que aparecem nos exemplos deste capítulo
sejam, na realidade, tensões e correntes CA, porque as
equações para os circuitos CC têm exatamente o mesmo
formato, e todas as soluções estarão corretas.

4.3 GRÁFICO DA LEI DE OHM
A representação gráfica desempenha uma função
importante em todos os campos da ciência e da tecnologia
como uma forma pela qual uma visão ampla do comportamento ou a resposta de um sistema pode ser convenientemente apresentada. Portanto, é importante desenvolver
as habilidades necessárias para a leitura de dados e sua
representação gráfica, de modo que eles possam ser interpretados facilmente.
Para a maioria dos conjuntos de características de
dispositivos semicondutores, a corrente é representada
no eixo vertical (ordenada), e a tensão, no eixo horizontal

V
I

R
(a)

R

+

(b)

E

–

Figura 4.3 Definição de polaridades.
I = 1,5 A

+
16 V
I

2 k⍀

Figura 4.4 Exemplo 4.3.

E

–

Figura 4.5 Exemplo 4.4.

R

80 ⍀
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o eixo vertical, descobriremos que a corrente no resistor
será de 2 A, conforme determina a lei de Ohm.
Se a resistência de um componente representado por
um gráfico V-I for desconhecida, ela pode ser determinada
em cada ponto do gráfico, visto que uma linha reta indica
uma resistência fixa. Encontre a tensão e a corrente resultantes em qualquer ponto do gráfico, substituindo esses
valores na equação a seguir:

(abscissa), como mostra a Figura 4.6. Primeiro observe que o eixo vertical é expresso em ampères, e o eixo
horizontal, em volts. Para alguns gráficos, I pode estar
H[SUHVVRHPPLOLDPSqUHV P$ PLFURDPSqUHV ȝ$ RX
qualquer unidade que seja mais apropriada para o sistema
em questão. O mesmo vale para os níveis de tensão no
eixo horizontal. Observe também que para os parâmetros
escolhidos é necessário que o espaçamento entre os valores
numéricos do eixo vertical seja diferente do espaçamento
entre os valores numéricos do eixo horizontal. O gráfico
linear (linha reta) revela que a resistência não varia com
os níveis de tensão e de corrente; ao contrário, ela é uma
grandeza que se mantém fixa. O sentido da corrente e a
polaridade da tensão que aparecem no topo da Figura 4.6
estão definidos de acordo com o gráfico fornecido. Se o
sentido da corrente fosse invertido, a região abaixo do eixo
horizontal seria a região de interesse para a corrente I. Se a
polaridade da tensão fosse invertida, a região à esquerda do
eixo da corrente seria a região de interesse. Para resistores
fixos comerciais, o primeiro quadrante, ou região, da Figura 4.6 é a única região de interesse. Entretanto, poderão
ser encontrados muitos dispositivos no curso de eletrônica
que usarão os outros quadrantes do gráfico.
Uma vez que um gráfico, como o da Figura 4.6,
esteja disponível, qualquer valor de corrente ou de tensão
pode ser determinado quando se conhece uma das grandezas envolvidas. Por exemplo, para V = 25 V, se uma linha
vertical for traçada na Figura 4.6 do ponto 25 do eixo
horizontal até a curva característica, a corrente resultante
pode ser encontrada traçando-se uma reta horizontal até
o eixo vertical, obtendo-se assim um resultado de 5 A.
Da mesma maneira, para V = 10 V, se traçarmos uma reta
vertical até a curva característica e uma reta horizontal até

Para testar a Equação 4.5, considere um ponto no
gráfico onde V = 20 V e I = 4 A. A resistência resultante é
RCC = 20 V/I 9$ ȍ3DUDILQVGHFRPSDUDomR
DVFXUYDVFDUDFWHUtVWLFDVGHUHVLVWRUHVGHȍHȍIRUDP
traçadas no gráfico mostrado na Figura 4.7. Observe que
quanto menor a resistência, maior a inclinação (próxima
do eixo vertical) da curva.
Se escrevermos a lei de Ohm da forma mostrada
a seguir, relacionando-a com a equação fundamental de
uma reta, teremos:

Definição de polaridade

RQGHǻVLJQLILFDXPDSHTXHQDYDULDomRGDJUDQGH]DFRUrespondente.

V
I

R
Definição de direção

RCC =

V
I

(4.5)

1
·E+ 0
R
↓ ↓ ↓ ↓
y= m ·x+b
I =

e descobriremos que a inclinação da reta é igual a 1 dividido pelo valor da resistência do componente, como indica
a equação a seguir:
m = inclinação da reta =

Δ y ΔI 1
=
=
Δ x ΔV R

(4.6)

I (ampères)
7

I (ampères)

6

6

R=1

5

5

4

4

3

3
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2

2

R = 10

1
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Figura 4.6 Gráfico da lei de Ohm.
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30 V
(volts)

5
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Figura 4.7 Gráfico V-I mostrando que, quanto menor for a
resistência, maior será a inclinação da reta.
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A Equação 4.6 revela claramente que quanto maior
a resistência, menor a inclinação. Caso seja escrita da forma mostrada a seguir, a Equação 4.6 pode ser usada para
determinar a resistência a partir de um gráfico V-I linear:

R=

ΔV
2V
=
= Nȍ
Δ I 1mA

Os resultados são idênticos.

ΔV
R=
ΔI

(ohms)

(4.7)

Essa equação nos diz que, se escolhemos um certo
ǻV RXǻI RǻI RXǻV FRUUHVSRQGHQWHSRGHVHUREWLGR
do gráfico, como ilustra a Figura 4.8, e a resistência pode
então ser determinada. Se o gráfico V-I for uma reta, a
Equação 4.7 fornecerá o mesmo resultado, não importando
em que parte do gráfico a equação é aplicada. Entretanto,
se o gráfico não for uma reta, a resistência mudará.
EXEMPLO 4.5
Determine a resistência associada ao gráfico da Figura 4.9 usando as equações 4.5 e 4.7, e compare os
resultados.
Solução:
Para V = 6 V, I = 3 mA e:
Rcc =

Para o intervalo entre 6 e 8 V:

V
6V
=
= Nȍ
I 3 mA

I (ampères)
6
5

Antes de encerrar esse assunto, primeiro analisaremos a curva característica de um dispositivo semicondutor
muito importante, o GLRGR, que será estudado com mais
detalhes em cursos de eletrônica básica. Esse dispositivo se
comporta como uma resistência baixa para a corrente elétrica passando em um sentido, e como uma resistência alta
para a corrente que tenta passar no sentido oposto, muito
parecido com o comportamento elétrico de uma chave.
Uma curva característica de um diodo típico é mostrada
na Figura 4.10. Sem qualquer operação matemática, pode-se notar a proximidade que a curva característica tem do
eixo da tensão para valores negativos de tensão aplicada,
indicando que existe uma região de baixa condutância
(alta resistência, como acontece com uma chave aberta).
Observe que essa região se estende até aproximadamente
0,7 V positivo. Entretanto, para valores de tensão aplicada
maiores que 0,7 V, uma subida quase vertical na curva
característica indica região de alta condutividade (baixa
resistência, como acontece com uma chave fechada).
Aplicaremos agora a lei de Ohm para verificar as conclusões citadas:
Para VD = +1 V,
Rdiodo =

Resultante
∆I = 4 A – 3 A 4
=1A
3

R = ∆V = 5 V = 5 Ω
1A
∆I

1V
1V
VD
=
=
= 20 Ω
I D 50 mA 50 × 10−3 A

(um valor relativamente baixo para a maioria das aplicações)

2
1
10

5

0

15

20

25

Idiodo (mA)

V (volts)
30

∆V escolhido = 20 V – 15 V = 5 V

60

Figura 4.8 Aplicação da Equação 4.7.
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Figura 4.9 Exemplo 4.5.
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Figura 4.10 Curva característica de um diodo
semicondutor.
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Para VD = –1 V,
Rdiodo =

VD
1V
=
= 1 MΩ
I D 1μ A

(que é frequentemente representado por um equivalente
de circuito aberto)

4.4 POTÊNCIA
Em geral,

Figura 4.11 James Watt.

o termo potência é aplicado para fornecer uma indicação da quantidade de trabalho (conversão de energia)
que pode ser realizado em um determinado período de
tempo; isto é, a potência é a velocidade com que um
trabalho é executado.

Cortesia da Henry Howard, 1882, National Portrait Gallery,
Londres.
(VFRFrV (Greenock, Birmingham)
(1736-1819)
&RQVWUXWRUGHLQVWUXPHQWRVHLQYHQWRU
(OHLWRPHPEURGD5R\DO6RFLHW\GH/RQGUHVHP

Por exemplo, um grande motor elétrico tem mais
potência do que um pequeno porque é capaz de converter
uma quantidade maior de energia elétrica em energia
mecânica no mesmo intervalo de tempo. Como a energia
convertida é medida em joules (J) e o tempo em segundos
(s), a potência é medida em joules/segundo (J/s). A unidade
elétrica de medida de potência é o watt (W), definida por:
1 watt (W) = 1 joule/segundo (J/s)

Em 1757, com 21 anos de idade, usou seu talento inovador
para projetar instrumentos matemáticos como o transferidor,
o compasso e vários tipos de escalas. Em 1765, introduziu o
uso de um condensador para aumentar a eficiência de máquinas a vapor. Registrou nos anos seguintes um grande número
de patentes importantes referentes a inovações no projeto de
máquinas, incluindo o movimento giratório para a máquina
a vapor (em oposição ao movimento alternativo) e uma máquina de dupla ação, na qual o pistão empurrava e também
puxava ao realizar seu movimento cíclico. Introduziu o termo
KRUVHSRZHU para designar a potência média desenvolvida
por um cavalo robusto ao puxar uma pequena carroça durante
um dia de trabalho.

(4.8)

Na forma de equação, a potência é determinada por:
P=

W
t

(watts, W, ou joules/segundo, J/s)

(4.9)

com a HQHUJLD (W PHGLGDHPMRXOHVHRWHPSRt em
segundos.
A unidade de medida, o watt, é derivada do sobrenome de James Watt (Figura 4.11), que realizou trabalhos fundamentais para o estabelecimento de padrões de
medida de potência. Ele introduziu a unidade chamada
KRUVHSRZHU (hp) para representar a potência média desenvolvida por um cavalo robusto ao puxar uma carroça
durante um dia inteiro de trabalho. Essa potência corresponde aproximadamente a 50 por cento mais do que se
pode esperar de um cavalo mediano. As unidades hp e watt
se relacionam da seguinte forma:
1 horsepower ≅ 746 watts
A potência consumida por um sistema ou por um
dispositivo elétrico pode ser determinada em função dos
valores de corrente e de tensão ao se substituir, primeiramente, a Equação 2.5 na Equação 4.9:

P=
Mas
de forma que

W QV
Q
=
=V
t
t
t
Q
I=
t

P = VI

(watts, W)

(4.10)

Pela substituição direta da lei de Ohm, a equação
para o cálculo da potência pode ser expressa de outras
duas maneiras:
⎛V ⎞
P = VI = V ⎜ ⎟
⎝ R⎠
e
ou
e

P=

V2
R

(watts, W)

(4.11)

P = VI = (IR)I
P = I 2R

(watts, W)

(4.12)

Portanto, a potência absorvida pelo resistor mostrado
na Figura 4.12 pode ser calculada diretamente, dependendo das informações disponíveis. Em outras palavras, se
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I

V
R
P

Figura 4.12 Potência dissipada por um elemento

5A

Potência
elétrica
aplicada

resistivo.

os valores de corrente e de resistência forem conhecidos,
será conveniente usar diretamente a Equação 4.12; se os
valores de V e I forem conhecidos, é mais apropriado o
uso da Equação 4.10. Isso evita que tenhamos de aplicar
a lei de Ohm antes de determinar a potência.
A potência fornecida por uma bateria pode ser determinada ao inserir a tensão de suprimento na Equação
4.10 para produzir:
P = EI

(watts, W)

120 V

Figura 4.13 Exemplo 4.6.

EXEMPLO 4.7
4XDODSRWrQFLDGLVVLSDGDSRUXPUHVLVWRUGHȍVHD
corrente nele for de 4 A?
Solução:
P = I ²R  $ ð ȍ  :

(4.13)

A importância da Equação 4.13 não pode ser superestimada. Ela claramente declara o seguinte:
A potência associada a qualquer suprimento não é
simplesmente uma função da tensão de suprimento. Ela
é determinada pelo produto da tensão de suprimento e
sua especificação de corrente máxima.
O exemplo mais simples é a bateria do carro — grande, difícil de manusear e relativamente pesada. Ela tem
apenas 12 V, um nível de tensão que poderia ser fornecido
por uma bateria ligeiramente maior do que a bateria de
rádio portátil pequena de 9 V. Entretanto, para fornecer
a SRWrQFLD necessária para dar a partida em um carro, a
bateria tem de ser capaz de suprir a alta corrente repentina
na partida — um componente que exige tamanho e massa.
No total, portanto, não é a tensão ou a especificação de
corrente de um suprimento que determina suas capacidades de potência; é o produto dos dois.
Em todo o texto, a abreviação para energia (W ) pode
ser distinta daquela do watt (W) porque a utilizada para
representar energia é escrita em itálico, enquanto a notação
para o watt é em romano. Na realidade, todas as variáveis
na seção CC aparecem em itálico, enquanto as unidades
aparecem em tipo romano.
EXEMPLO 4.6
Determine a potência entregue ao motor de corrente
contínua ilustrado na Figura 4.13.
Solução:
P = EI = (120 V)(5 A) = 600 W = N:

Potência
mecânica desenvolvida
(horsepower)

EXEMPLO 4.8
A curva característica I-V de uma lâmpada de filamento
é mostrada na Figura 4.14. Observe a não linearidade da
curva, indicando grande variação no valor da resistência
do filamento com a tensão aplicada. Se a tensão nominal
de operação da lâmpada é 120 V, determine a potência
dissipada. Calcule também a resistência da lâmpada
sob essas condições de funcionamento.
Solução:
Para uma tensão de 120 V:
e

I = 0,625 A
P = VI = (120 V)(0,625 A) = :

Para a mesma tensão de 120 V:
R=

V
120 V
=
= ȍ
I 0, 625 A

Algumas vezes conhecemos a potência e desejamos
determinar a corrente ou a tensão. Por meio de manipula-

I (mA)

625

R maior

120

0

V (V)

R menor

Figura 4.14 Gráfico I-V não linear de uma lâmpada de
filamento de 75 W (Exemplo 4.8).
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ções algébricas, podemos obter expressões para cada uma
dessas grandezas, como segue:
P = I 2R ⇒ I 2 =
I=

e

P=

P
R

(ampères, A)

(4.14)

V2
⇒ V 2 = PR
R

V = PR

e

P
R

(volts, V)

(4.15)

Figura 4.15 James Prescott Joule.
© Biodiversity Heritage Library. Arquivo Nacional, USA.

EXEMPLO 4.9
'HWHUPLQHDFRUUHQWHDWUDYpVGHXPUHVLVWRUGHNȍ
quando ele dissipa uma potência de 20 mW.
Solução:
A partir da Equação 4.14:
P
=
R
= 2 mA

I=

20 × 10 −3 W
= 4 × 10 −6 = 2 × 10 −3 A
5 × 103 Ω

4.5 ENERGIA
Para que uma potência, que determina a velocidade
com que um trabalho é realizado, produza uma conversão
de uma forma de energia em outra, é preciso que ela seja
usada por um certo período. Por exemplo, um motor pode
ter de acionar uma grande carga, porém, a menos que ele
seja usado ao longo de um intervalo de tempo, não haverá
conversão de energia. Além disso, quanto mais o motor
for usado para acionar uma carga, maior será a energia
utilizada.
A HQHUJLD (W ) consumida ou fornecida por um
sistema é, portanto, determinada por:
W = Pt

(watt-segundos, Ws, ou joules) (4.16)

Como a potência é medida em watts (ou joules por
segundo) e o tempo em segundos, a unidade de energia
é o watt-segundo ou o joule (leia a nota na Figura 4.15),
conforme indicado anteriormente. Entretanto, a unidade
watt-segundo é uma quantidade muito pequena para a
maioria dos propósitos práticos, de modo que as unidades
watt-hora (Wh) e kilowatt-hora (kWh) foram definidas da
seguinte maneira:
Energia (Wh) = potência (W) × tempo (h)

(4.17)

,QJOrV (Salford, Manchester)
(1818-1889)
)tVLFRGRXWRUhonoris causaSHODV8QLYHUVLGDGHVGH'XEOLQHGH2[IRUG.
Contribuiu para uma lei importante e fundamental: a lei da
conservação da energia, estabelecendo que diversas formas
de energia, seja elétrica, mecânica ou térmica, são da mesma
natureza, e podem ser convertidas de uma forma em outra.
Em 1841, publicou a lei de Joule, segundo a qual a potência
dissipada termicamente em um fio é igual ao produto do
quadrado da intensidade da corrente pela resistência do fio
(I 2R). Além disso, comprovou experimentalmente que a quantidade de calor produzida é equivalente à potência absorvida
e, portanto, o calor é uma forma de energia.

Energia ( kWh ) =

potÍ ncia ( W ) × tempo ( h )
1.000

(4.18)

Observe que certa quantidade de energia em kilowatts-horas é expressa pelo número que exprime essa
mesma quantidade de energia em watts-horas dividido
por 1.000. Para que você tenha uma ideia da quantidade
de energia que essa unidade representa, saiba que 1 kWh
é a quantidade de energia dissipada por uma lâmpada de
100 W ligada durante 10 horas.
O PHGLGRUGHNLORZDWWVKRUDV é um instrumento
destinado a medir a energia elétrica fornecida a consumidores residenciais e comerciais. Normalmente, esse
medidor é instalado no painel de distribuição do edifício.
A Figura 4.16 mostra a fotografia de um desses medidores, do tipo analógico, juntamente com o desenho de um
conjunto de mostradores. Conforme indicado, as potências
de dez abaixo de cada mostrador estão todas em kilowatts-horas. Quanto mais rápido o disco de alumínio gira, maior
é o consumo indicado pelo medidor. Os ponteiros estão
ligados ao eixo de rotação desse disco por engrenagens. A
Figura 4.16 também mostra uma fotografia de um medidor
digital construído com dispositivos semicondutores, que
pode ser utilizado em diversas situações.
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(a)

(b)

Figura 4.16 Medidores de kilowatts-horas: (a) analógico; (b) digital. [Cortesia de (a) Bill Fehr/Shutterstock e (b) Jeff Wilber/
Shutterstock.)

EXEMPLO 4.10
Considerando as posições dos ponteiros vistos na Figura 4.16(a), calcule o valor a ser pago se a leitura anterior
foi 4.650 kWh, sendo o custo médio em sua área de 11
centavos por kilowatt-hora.
Solução:

EXEMPLO 4.13
Qual é o custo da utilização de um motor de 5 hp
durante 2 horas se a tarifa é de 11 centavos por kWh?
Solução:
Pt
(5 hp × 746 W/hp )( 2 h )
=
1.000
1.000
= 7,46 kWh
Custo = (7,46 kWh) (11¢/kWh)
= FHQWDYRV

W (kilowatt-hora) =

5.360 kWh – 4.650 kWh = 710 kWh usados
⎛ 11¢ ⎞
710 kWh ⎜
= $ 78,10
⎝ kWh ⎟⎠
EXEMPLO 4.11
Calcule a quantidade de energia (em kilowatts-horas)
necessária para manter uma lâmpada de filamento 60
W acesa continuamente durante um ano (365 dias).
Solução:
Pt
(60 W )( 24 h/dia )(365 dias) = 525.600 Wh
=
1.000
1.000
1.000
= 525,6
60 kWh

W=

EXEMPLO 4.12
Durante quanto tempo uma TV de plasma de 340 W
teria de ficar ligada para consumir 4 kWh?
Solução:
Pt
(W )(1.000) = ( 4 kWh )(1.000)
⇒ t ( horas ) =
340 W
1.000
P
= 11,76 h

W=

EXEMPLO 4.14
Qual é o custo total da utilização dos itens a seguir,
considerando uma tarifa de 11 centavos por kWh?
 8PDWRUUDGHLUDGH:GXUDQWHPLQXWRV
 6HLVOkPSDGDVGH:GXUDQWHKRUDV
 8PDPiTXLQDGHODYDUGH:GXUDQWHPLQXWRV
 8PDVHFDGRUDGHURXSDVHOpWULFDGH:GXUDQWH
20 minutos.
 8P3&GH:SRUKRUDV
Solução:

W=

(1200 W )( 12 h ) + (6)(50 W )(4 h ) + (500 W )( 34 h ) + (4300 W)( 13 h ) + (80 W )(6 h )
1000

600 Wh + 1.200 Wh + 375 Wh + 1.433 Wh + 480 Wh
=
1.000
4.088 Wh
=
1.000
W = 4,09 kWh
Custo = (4,09 kWh)(11¢/kWh) ≅ FHQWDYRV
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kWh por usuário
CONSUMO RESIDENCIAL
Consumo médio de energia elétrica
por usuário, nos Estados Unidos,
e tarifa média kWh (Alasca e Havaí
incluídos a partir de 1960)

11.000
10.000
9.000
8.000

Centavos/kWh
12

7.000
Consumo anual,
kWh por usuário

6.000

11
10
9
8

5.000

Rendimento médio,
centavos por kwh

4.000

7
6
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5
4
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Figura 4.17 Custo por kWh e consumo médio em kWh por usuário em função do tempo. (Baseado em dados de Edison
Electric Institute.)
O gráfico visto na Figura 4.17 mostra o custo médio
nacional por kilowatt-hora comparado ao consumo médio
em kilowatts-horas por consumidor nos Estados Unidos.
Observe que o custo hoje em dia está acima do valor cobrado em 1926, e que o consumo médio anual é hoje superior
a 20 vezes ao que se consumia em 1926. Tenha em mente
que o gráfico da Figura 4.17 representa o custo médio para
todo o país. Em alguns estados dos Estados Unidos, a tarifa
é de cerca de 7 centavos por quilowatt-hora, enquanto em
outros é quase 20 centavos por kilowatt-hora.
Na Tabela 4.1 temos uma relação de alguns dos
eletrodomésticos de uso mais comum, juntamente com
as respectivas especificações de potência. Pode ser interessante para o leitor calcular o custo de operação de
alguns desses aparelhos ao longo de um intervalo de tempo
usando o gráfico ilustrado na Figura 4.17 para calcular o
custo por kilowatt-hora.

sistema. A melhor situação que se pode esperar é que os
valores absolutos de Wo e Wi sejam relativamente próximos um do outro.
De acordo com a conservação da energia:
(QWUDGD
VDtGDGH
HQHUJLDSHUGLGDHRX
=
+
GHHQHUJLD
HQHUJLD
DUPD]HQDGDQRVLVWHPD
Dividindo ambos os lados dessa igualdade por t,
obtemos:
Wentrada WsaÌda Wperdida ou armazenada no sistema
=
+
t
t
t
Como P = W/t, temos a seguinte expressão:
Pi = Po + Pperdida ou armazenada

(4.19)

A HILFLrQFLD (η) de um sistema é então determinada
pela seguinte equação:

4.6 EFICIÊNCIA
A Figura 4.18 ilustra o fluxo de energia em um
sistema no qual a energia muda de forma. Observe em
particular que a quantidade de energia na saída é sempre
menor do que a que entrou no sistema devido às perdas
e, às vezes, ao armazenamento de energia no interior do

(W)

EficiÍncia =
e

η=

Po
Pi

potÍ ncia de saÌda
potÍ ncia de entrada

(número decimal)

(4.20)

onde η (letra grega eta minúscula) é um número decimal.
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Tabela 4.1 Potências típicas de alguns eletrodomésticos comuns.
$SDUHOKR

3RWrQFLDHPZDWWV

Ar-condicionado (sala)

1.400

Secadora (jato de ar)

1.300

$SDUHOKR
Laptop:

Telefone celular:
≅ 35 mW

Modo standby

2

Secadora de roupa (elétrica)

4.300

Cafeteira

<1 W (tipicamente 0,3 a 0,5)

Consumo médio

80
19

Rádio

70

Refrigerador (com degelo automático)

1.200

Barbeador

Ventilador:
90

De teto

200

Aquecedor central

1.800
280

Torradeira

1.200

Compactador de lixo

1.500

12.200
15

Lâmpada solar

Portátil

1.200

Nintendo Wii
Fogão (autolimpante)

900

Máquina de lavar louça

Consumo baixo
Forno de micro-ondas

≅ 4,3 W

Modo conversação
Relógio

3RWrQFLDHPZDWWV

400

TV:

Aparelhos para aquecimento:

Plasma

340

Aquecedor portátil

320

LCD

220

Aquecedor a óleo

230

VCR/DVD

25

Ferro elétrico (seco ou a vapor)

1.000

Máquina de lavar roupas
Aquecedor de água (boiler)
Xbox 360

Sistema

Saída de
energia

500
4.500
187

ou perdida pelo sistema. Obviamente, quanto maior for a
perda interna do sistema, menor será a eficiência.

Wout
Entrada de energia

Win
Energia armazenada
Energia
perdida

Wperdida ou armazenada

EXEMPLO 4.15
Um motor de 2 hp opera com uma eficiência de 75
por cento. Qual é a potência de entrada em watts? Se a
tensão aplicada ao motor é de 220 V, qual é a corrente
na entrada?
Solução:

Figura 4.18 Fluxo de energia em um sistema.
Em termos percentuais:
η% =

Po
× 100%
Pi

(porcentagem)

(4.21)

Em termos de energia de entrada e saída, a eficiência
porcentual é dada por:
Wo
η% =
× 100%
Wi

(porcentagem)

Po
× 100%
Pi
( 2 hp)(746 W/hp)
0,75 =
Pi
1.492 W
= :
Pi =
0, 75
P 1.989, 33 W
= $
Pi = EI ou I = i =
E
220 V
η% =

(4.22)

A máxima eficiência possível é 100 por cento, o que
equivale a Po = Pi, ou seja, nenhuma energia é armazenada

e

EXEMPLO 4.16
Qual a potência de saída, em hp, de um motor com uma
eficiência de 80 por cento e uma corrente de entrada de
8 A a uma tensão de 120 V?

Capítulo 4

Solução:

η1 =
Po
× 100%
Pi
Po
0,80 =
(120 V )(8 A )
Po = (0,80)(120 V)(8 A) = 768 W
η% =

e
com

η1 ⋅ η2 ⋅ η3 =

⎛ 1 hp ⎞
= KS
768 W ⎜
⎝ 746 W ⎟⎠

Wo
⇒ Wo = ηWi = (0,85) (50 J) = Wi

A Figura 4.19 ilustra esquematicamente os componentes básicos de um sistema de geração de energia elétrica. A fonte de energia mecânica é uma roda de pás que
gira impulsionada por uma queda-d’água potencializada
por uma barragem. Um conjunto de engrenagens faz com
que o eixo do gerador gire sempre na velocidade angular
adequada. Uma linha de transmissão transporta a energia
elétrica até o consumidor final (carga). Para cada componente do sistema há indicações das potências de entrada
e de saída. A eficiência de cada um desses subsistemas é
dada por:

Caixa de
engrenagem

η2 =

Po 2
Pi 2

η3 =

Po1
Pi1

⋅

Po 2
Pi 2

⋅

Po3
Pi3

ηtotal = η1 · η2 · η3 ... ηn

Pi 2

Po

2

ηT = η1 · η2 · η3 = (0,90)(0,85)(0,95) = 0,727, ou


EXEMPLO 4.19
Se a eficiência η1 cair para 40 por cento, calcule a nova
eficiência total e compare esse resultado com o obtido
no exemplo anterior.

Pi 3

Po 3
RL
Carga
Linha de transmissão

Figura 4.19 Componentes básicos de um sistema de geração de energia elétrica.

Figura 4.20 Sistema em cascata.

η2

Po3
Pi1

EXEMPLO 4.18
Calcule a eficiência total do sistema mostrado na Figura
4.19, sabendo que η1 = 90%, η2 = 85% e η3 = 95%.
Solução:

η3

η1

=

(4.23)

η2

Po 1

Po3
Pi3

e levarmos em conta que Pi2 = Po1 e Pi3 = Po2, as simplificações resultantes levarão ao resultado final Po3/Pi1, que
expressa a eficiência do sistema como um todo.
Em geral, para sistemas em cascata, como ilustra a
Figura 4.20, temos:

Gerador

η1
Pi 1

Po1
Pi1

Se efetuarmos o produto dessas três eficiências:

EXEMPLO 4.17
Se η = 0,85, determine o nível de energia de saída se a
energia fornecida ao sistema for de 50 J.
Solução:
η=

95

Lei de Ohm, potência e energia

η3

ηn

