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GRANDEZAS ELÉTRICAS 

 

Matéria  

 

Matéria entende se como tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. 

 

                                 

 

 

Carga Elétrica  

 

É a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Tudo é formado por 

moléculas, arranjo de átomos. Os átmos possuem partículas denominadas de 

prótons e elétrons estes possuem cargas iguais sendo de sinais contrários 

prontons positivo, elétrons negativo e neutrons não possuem cargas. O átomo 

como um todo é neutro pois a mesma quantidade de neutrons que existem em seu 

núcleo é a mesma de elétrons que circulam em sua volta. A unidade de cargas 

elétricas é dada em coloumb (C). O coloumb é definido como a quantidade de 

cargas que atravessam a sessão transversal de um fio em um segundo. É 

representada pela letra Q.  A carga elémentar é igual a e=1,6.10-19 C. 

Corrente Elétrica 

 

É o movimento ordenado de cargas eletricas num condutor, sujeito a uma diferença 

de potencial ou ddp. É representada pela letra I.   

I = Q/∆t. Ou I= V/R 

A sua unidade é dada em Ampére (A).  



 

Tensão Elétrica 

 

É a diferença de potência entre dois pontos ou tambem a energia gerada 

necessária para movimentar uma carga elétrica.  

 

 
 

V= Eel/Q 

V= tensão elétrica  

Eel = energia elétrica  

Q= carga elétrica 

Sua unidade é dada em volts (V).  

 

Frequência  

 

Denomina se como uma grandeza que expressa quantas vezes um ciclo se repete 

em um intervalo de tempo. A frequência é representada pela letra f e sua unidade é 

dada em hertz (Hz). 

 

 

Potência  

 

É dada como a eficiência de um sistema ao realizar trabalho, ou seja, o quanto de 

energia que esta sendo entregue ao sistema está sendo utilizada. O ideal é que 

seja utilizada toda a energia, no entanto, não é possivel devido as perdas. É 

representada pela letra P.  

A unidade de potência é dada em watt.(w)  1w=J/s.  



J = joule, que é definido como o trabalho necessário para gerar 1w de potência em 

um segundo.  

s = tempo dado em segundos.  

P= V2/R  

P= R*I2   

P=V*I 

 

Condutores 

 

São átmos que possuem de 1 á 3 elétrons de valência, estes materiais por terem 

sua camada incompleta possuem facilidade em ceder elétrons, para a camada. 

Esta completa deveria possuir 8 elétrons de valência, camada de valência é a 

ultima camada na orbita eletrônica de um átomo.  

Ex: cobre, ouro, prata, aluminio. 

 

Semi condutores  

 

São átomos que possuem 4 elétrons de valência, estes nem doam nem recebem 

elétrons, por sua vez, podem conduzir corrente elétrica em um momento  em outro 

não conduz.  

Ex: Germânio e Silício. 

 

 

 



Isolantes 

 

São átomos que possuem de 5 á 8 elétrons de valência, estes não cedem elétrons 

facilmente. 

 

Ex: plástico, madeira, borracha, vidro.   

 

 

Resistência Elétrica 

 

É a propriedade que alguns materiais tem de impedir ou se opor a passagem de 

corrente elétrica. É representada pela letra R.  

Sua unidade é dada em ohm( Ω). 

R= V/I 

R= p*L/A 

p= resistividade do material 

L= comprimento do fio  

A = Área da sessão transversal do fio.  

 

Resistividade 

  

É uma caracterisitica de cada meterial que expressa o quanto ele se opõe a 

passagem de corrente elétrica. É representada pela letra grega ρ e sua unidade é 

dada em ohm(Ω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO ELÉTRICO  

 

Circuito série  

 

É um conjunto de dispositivos interligados um seguido do outro, ou um na frente do 
outro, consecutivos. Ex: R1,R2 e R3 estão em série. Entre si e em relação a fonte 
de tensão.  

 
 

Circuito paralelo  

 

É um conjunto de dispositivos interligados paralelamente em relação ao outro. Ex: 
R1,R2 e R3 estão em paralelo. Entre si e em relação a fonte de alimentação. 
 

 
 

 

Circuito misto 

 

É a junção dos dois modelos anteriores, série e paralelo.  
 

 
 

 



1ª Lei de ohm 

 

Diz que uma corrente elétrica ao percorrer um condutor qualquer é sempre         

diretamente proporcional a diferença de potencial, a razão entre estas duas 

grandezas geram uma constante que foi denominada de resistência elétrica.  

 

 

V=I*R 

2ª lei de ohm  

 

A resistência de um condutor homogêneo de secção transversal constante é 

proporcional ao seu comprimento e a natureza do material de sua construção, e é 

inversamente proporcional à área de sua secção transversal.  

R=p*L/A 

 

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

 

Resistor  

 

Dispositivo responsável por limitar a corrente num circuito fechado, possui como 

propriedade a resistência. 

 

Simbologia: 

                              

 

 



Resistor variável 

 

Simbologia  

 

 

Dispositivo que varia a sua resistência devido a fenômenos físicos exteriores ou de 

forma manual. 

 

Manualmente: 

 

 

 

Devido a fenômenos  físicos ex: tensão, temperatura e luz. 

  

Varistor ou VDR é um dispositivo elétrônico que possui sua resistência 

inversamente porporcional a tensão.  

 

 

 

 

 

 



 

LDR ou Resistor dependente de luz  

 

É um dispositivo que varia a sua resistência quando submetido a luminosidade. A 

medida que a insidência de luz aumenta a sua resistência diminui. 

 

Simbologia  

                   

 

PTC   

 

Dispositivo que varia a sua resistência diretamente proporcional a temperatura 

positiva. 

 

Simbologia:  

                                 

 

 

 

NTC  

 

Dispositivo que varia a sua resistência de forma inversamente proporcional a 

temperetura negativa.  

 

 

 

 



Simbologia  

                                    

 

 

Capacitores  

 

Dispositivo eletrônico responsável por armazenar cargas elétricas. Estes podem 

ser eletrolíticos ou não eletrolíticos. 

Capacitores eletrolíticos  

 

Eletrolíticos possuem polaridade por tanto não podem ser ligados num circuito de 

qualquer forma.  

 

Simbologia  

                        

 

Não eletrolíticos  

 

Não eletrolítico não possuem polaridade portanto podem ser conectados no ciruito 

independente da posição. 

 

Simbologia  

                                       



Capacitor variável  

  

São dispositivos que variam a sua capacitância conforme vária o seu cursor.  

 

 

Simbologia  

                                    

Diodo  

 

O diodo  retificador é um componente que permite a passagem de corrente apenas 

em um sentido, ou seja, serve como direcionador de corrente num ciruito, além 

disso, convertem tensão e corrente alternada em pulsativa positiva. Temos  

também diodos que emitem luz (LED) quando submetidos a uma corrente, diodo 

que convertem sinal luminoso em sinal elétrico (foto diodo) e diodo zener que 

conduz corrente no ciclo negativo, ou seja, oposto ao diodo retificador. existem 

outros tipos de diodos. 

 

 Simbolos 

Diodo retificador  

                                        

 

Diodo emissor de luz LED  

 

                                      



Foto Diodo  

 

                                       

 

Diodo zener  

                                           

 

O diodo Zener é um tipo de diodo especial. Em um diodo zener ocorre um 

fenômeno denominado EFEITO AVALANCHE OU EFEITO ZENER, que consiste 

basicamente, num aumento repentino na corrente reversa, dissipando uma 

potência suficiente para causar a ruptura na junção PN, danificando o componente. 

A tensão em que ocorre o EFEITO ZENER é chamado de tensão de ruptura ou 

BREAKDOWN VOLTAGE (VBR). 

Utilização do Diodo zener: 

 

Como Vz permanece praticamente CONSTANTE na polarização reversa, a grande 

aplicação do diodo zener é de, nesta região, atua como REGULADOR DE 

TENSÃO. 

Diodo Zener como Regulador de Tensão:  

 

Adota-se o modelo ideal ou modelo linear. No modelo ideal não levamos em conta 

a resistência do zener, já no modelo linear esta resistência é levada em 

consideração. 

 

Limites de Ve  e Rs  

 

Diodo Zener não regula caso a corrente que passa por ele seja menor que a 

corrente zener mínima (IZm).           VEm= RSM*IZm + VZ 



 

Aplicações de Circuitos Regulador de Tensão com Carga 

 

Estabilizar uma tensão de saída para uma carga fixa a partir de uma tensão de 

entrada constante;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilizar uma tensão de saída para uma carga variável a partir de uma tensão de 

entrada fixa constante; 

 

 

 



 

Estabilizar uma tensão de saída para uma carga fixa a partir de uma tensão de 

entrada com ripple; 

 

 

Estabilizar uma tensão de saída para uma carga variável a partir de uma tensão de 

entrada com ripple. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indutores, bobinas ou solenóides 

 

São dispositivos responsáveis por armazenar energia em forma de campo 

magnético. 

 

Simbologia  

                             

 

Transformadores   

 

São responsáveis por transformar tensão alternada de alta para baixa tensão, de 

baixar para alta tensão, e ainda manter a tensão de saída igual a de entrada, neste 

caso este funciona apenas como isolador. 

Relação entre número de espiras e tensão. 

N1/N2=V1/V2  

Relação entre número de espiras e corrente. 

I2/I1=N1/N2  

 

Transformador isolador  

 

Simbologia. 

                                                                         

 

 



Transformador abaixador  

 

Simbologia   

 

 

 

 

Transformador elevador 

  

Simbologia  

 

 

 

Transformador com derivação central  

 

Simbologia 

 



Neste caso a tensão no secundário é dividida em dois se pegarmos cada 

extremidade com relação ao centro. 

 

CIRCUITO RETIFICADOR 

 

São cricuitos responsáveis por converter tensão e corrente alternada em contínua. 

Estes podem ser dividido em meia onda, onda completa com derivação central e 

onda completa em ponte.  

 

Meia onda  

 

Simbologia  

 

 

Caracteristicas: 

 

Frequência de entrada igual a de saída = 60 Hz 

Rendimento baixo. 

 

Onda completa com derivação central  

 

Simbologia 

 



Frequência de saída igual a de entrada = 60Hz 

Rendimento considerável.  

 

Onda completa em ponte  

 

Simbologia  

 

 

 

Frequência de saída igual ao dobro da de entrada = 120Hz 

Rendimento excelente  

 

 

BIPOLOS  

 

São dispositivos que convertem energia com dois terminais acessíveis. 

 

Bipolo receptor   

 

Bipolos receptores são dispositivos que convertem energia elétrica em outros tipos 

de energia, lâmpas, motores, chuveiro, auto falantes. 

 



Lâmpada                                                                                        Chuveiro 

                                                             

 

Motor                                                                     

                                                                   Auto falante 

                                                                                           

Bipolo gerador  

 

São dispositivos que convertem outros tipos de enrgia em energia elétrica como: 

pilha, bateria, placa foto votaica. 

 

Pilha                                       Bateria  

 

Placa foto voltaica 
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