REVISÃO ENEM

Eletrodinâmica
CORRENTE ELÉTRICA
❏ Corrente elétrica em um condutor é o movimento ordenado de suas cargas
livres devido a ação de um campo elétrico estabelecido no seu interior pela
aplicação de uma ddp ΔV entre dois pontos desse condutor.
(I) Corrente de condução ou corrente eletrônica é aquela resultante do
movimento de elétrons em condutores metálicos.
(II) Corrente de convecção é aquela devida ao movimento de íons positivos e
negativos em eletrólitos (= condutores líquidos), e em condutores gasosos. Nestes
últimos temos movimento tanto de íons positivos e negativos quanto de elétrons
livres.

❏ Sentido da corrente elétrica: por convenção, o sentido da corrente é o do
deslocamento das cargas livres positivas do condutor, ou seja, o mesmo
sentido
do
campo
elétrico
que
a
mantém.
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O sentido usual ( = convencional) da corrente elétrica nos condutores metálicos
é sempre do maior para o menor potencial.
❏ Intensidade média da corrente elétrica
(i = corrente): no condutor, é a quantidade de carga (Δq) que atravessa uma
secção transversal do condutor, na unidade de tempo (Δt). Sua unidade SI é o
ampère (A), definido pela razão coulomb/segundo.

❏ Corrente contínua (c.c.): é caracterizada pelo fato de o sentido do campo
elétrico que a produz permanecer invariável. É a fornecida diretamente por
pilhas e baterias.
❏ Corrente alternada (c.a.): é caracterizada pelo fato de o sentido do campo
que a produz se inverter periodicamente; neste caso, as cargas apresentam
movimentos vibratórios. É a fornecida por alternadores.

RESISTORES: ASSOCIAÇÃO SIMPLES
❏ Resistência elétrica é a grandeza física associada à oposição oferecida pelo
condutor à passagem por ele de uma corrente elétrica. É definida pela
constante de proporcionalidade dada pela razão entre a ddp (ΔV) mantida
entre os terminais do condutor e a intensidade da corrente (i) por ela
ocasionada.
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❏ Efeito Joule ou efeito térmico de uma corrente elétrica eletrônica é o
aquecimento que observamos num condutor devido à passagem dessa
corrente por ele. É resultante da maior vibração dos átomos do condutor
em razão dos choques entre os elétrons livres em movimento e esses
átomos.
❏ Resistor é um dispositivo de circuitos elétricos que converte energia
elétrica integralmente em energia térmica, baseado no efeito Joule.

LEI DE OHM
“A intensidade da corrente (i) que percorre um condutor é diretamente
proporcional à ddp ΔV que a ocasionou”.
Um dispositivo condutor obedece a Lei de Ohm (dispositivo ôhmico), quando
a sua resistência entre dois pontos quaisquer for independente do módulo e da
polaridade da diferença de potencial que foi aplicada entre estes pontos.
gráfico característico de um condutor ôhmico
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❏ Resistividade de uma substância: a resistividade
para um fio
condutor de um dado material a certa temperatura, é a constante de
proporcionalidade cujo valor só depende da natureza da substância: cobre,
alumínio, vidro, água, plástico, etc.

Experimentalmente, sabe-se que a resistência elétrica “R” de um fio metálico:
[I] independe da ddp (ΔV) e corrente (i);
[II] é diretamente proporcional ao comprimento (L) do fio;
[III] é inversamente proporcional à área de sua secção transversal (A).

A constante de proporcionalidade (

) é a resistividade. Portanto:

OBSERVAÇÕES
[I] Condutância é o inverso da resistência. Sua unidade é o siemens (S).
Condutividade é o inverso da resistividade.
[II] Supercondutividade é o fenômeno onde certos materiais condutores
apresentam uma redução brusca de suas resistividades, quando a temperatura é
baixada até as proximidades do zero absoluto.
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[III] Galvanômetro é um dispositivo cujo funcionamento se baseia nos efeitos
magnéticos da corrente elétrica, e que permite comparar intensidades de
correntes elétricas. É muito sensível e por isso precisa ser associado a resistores
para que se possa efetuar medidas de intensidades de correntes mais elevadas ou
para medir diferença de potencial.
[IV] Amperímetro é um galvanômetro utilizado para medir corrente elétrica,
ligado sempre em série no ramo do circuito onde se deseja a medição. Deve
possuir resistência elétrica muito pequena e é chamado de ideal quando tem
resistência elétrica nula.
[V] Voltímetro é um galvanômetro destinado a medir diferença de potencial,
ligado sempre em paralelo ao ramo do circuito onde se efetua a medida. Deve
possuir resistência elétrica muito grande e é chamado ideal quando sua
resistência elétrica é infinita.

[VI] Reostato: é um resistor de resistência elétrica variável (= potenciômetro).
Fundamentalmente o reostato é um resistor de fio sobre o qual corre um cursor
metálico que isola parte desse resistor, desviando a corrente elétrica para um
terminal preso a ele, isto é, a variação na resistência elétrica é provocada pela
variação no comprimento do fio que o constitui.

[VII] Curto-circuito: Ocorre quando um aparelho elétrico tem seus terminais
ligados por um fio condutor cuja resistência é praticamente nula. Um aparelho em
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curto-circuito deixa de funcionar, uma vez que a corrente que o atravessaria é
desviada para o fio condutor sem resistência elétrica.

O aparelho está em curto-circuito, e, portanto, não existe DDP entre seus
terminais, ou seja VX = VY
[VIII] – Fusível: dispositivo que costuma ser intercalado num trecho do circuito,
para interromper a corrente, quando a intensidade supera um valor
preestabelecido. A interrupção da corrente ocorre porque o fusível é constituído
por um material de baixo ponto de fusão, que se funde devido ao aquecimento por
efeito Joule.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Associação de resistores é uma combinação de formas diversas de dois ou
mais resistores. Resistor equivalente de uma associação é aquele que, submetido à
mesma ddp da associação, fica percorrido por uma corrente de mesma
intensidade que a associação.
❏ Associação em série dos resistores é aquela onde todos os associados são
percorridos pela mesma corrente. O resistor equivalente tem as seguintes
características:
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[I] – a corrente que o percorre é igual à corrente que percorre cada resistor
associado;
[II] – a ddp entre os seus terminais é a soma das ddp entre os terminais de cada
resistor associado;
[III] – a sua resistência é igual à soma das resistências de cada um dos associados.

❏ Associação paralelo de resistores é aquela onde cada resistor da
associação fica submetido à mesma ddp de todos os outros associados.

O resistor equivalente tem as seguintes características:
[I] – a corrente que o percorre é igual à soma das correntes que percorrem cada
resistor associado;
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[II] – a ddp entre os terminais do resistor equivalente é igual a ddp entre os
terminais de cada um dos resistores associados;
[III] – o inverso da resistência do resistor equivalente é a soma dos inversos das
resistências dos associados.

OBSERVAÇÕES
(1). Para “n” resistores iguais, de resistência individual R, temos:

(2). Para dois resistores R1 e R2, em paralelo, temos:

(3). Se, entre dois pontos A e B do ramo de um circuito, onde temos um resistor R1,
inserirmos um resistor R2 em paralelo, temos:
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APLICAÇÕES DO EFEITO JOULE
Os dispositivos que funcionam baseados no Efeito Joule (chuveiros,
lâmpadas de filamento, ferros de passar, etc.), provocam a dissipação de energia
térmica a partir da energia potencial elétrica das cargas da corrente que o
percorrem:
❏ Energia dissipada:

W = Pot. Δt
❏ Potência dissipada:

❏ RESUMO PRÁTICO: mostra-se a seguir, um esquema prático onde podemos
relacionar as grandezas intensidade de corrente elétrica i, tensão U (= ΔV),
resistência elétrica R e potência elétrica P:
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