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1. Equilíbrio dos corpos rígidos 
 
1.1 Vetores 
 
Grandezas escalares 
São grandezas físicas que são completamente definidas quando são especificados o seu módulo e a sua 
unidade de medida. Como exemplos têm temperatura, área, volume, tempo, energia, etc. 
 
Grandezas vetoriais 
Neste caso, a grandeza só é completamente caracterizada quando são conhecidos o seu módulo, a sua 
direção e o seu sentido. Como exemplos têm posição, velocidade, força, aceleração, torque, etc. 
 
Vetores 
A representação matemática de uma grandeza vetorial é o vetor, representado graficamente pelo segmento 
de reta orientado que apresenta as seguintes características: 
i) Módulo do vetor - é dado pelo comprimento do segmento em uma escala adequada (d = 5 cm). 
ii) Direção do vetor - é dada pela reta suporte do segmento (30o com a horizontal). 
iii) Sentido do vetor - é dado pela seta colocada na extremidade do segmento. 
 
 
 
 
Exemplo de vetores: a figura representa um cruzamento de ruas, tal que você, situado em O, pode realizar 
os deslocamentos indicados pelos vetores d1, d2, d3, e d4. Diferenciando estes vetores segundo suas 
características, tem-se que:  
Os vetores d1 e d3 têm a mesma direção, mesmo módulo, e sentidos opostos.  
Os vetores d2 e d4 têm a mesma direção, módulos diferentes e sentidos opostos.  
Os vetores d1 e d2 têm o mesmo módulo, direções e sentidos diferentes.  
Os vetores d3 e d4 têm módulos, direções e sentidos diferentes.  
 
Adição de vetores 
 
Há dois métodos, geométricos, para realizar a adição dos dois vetores, dr = d1 + d2, que são: 
 
Método da triangulação: consiste em colocar a origem do segundo vetor coincidente com a 
extremidade do primeiro vetor, e o vetor soma (ou vetor resultante) é o que fecha o triângulo 
(origem coincidente com a origem do primeiro e extremidade coincidente com a extremidade do 
segundo) 
Método do paralelogramo: consiste em colocar as origens dos dois vetores coincidentes 
e construir um paralelogramo; o vetor soma (ou vetor resultante) será dado pela diagonal 
do paralelogramo cuja origem coincide com a dos dois vetores (Fig. 4). A outra diagonal 
será o vetor diferença. 
Adição de vetores método algébrico  
a) Vetores têm a mesma direção e sentido; 
 
 
 
 
b) Vetores têm a mesma direção e sentidos contrários; 
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c) Vetores não colineares 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes de um vetor 
As componentes do vetor d, segundo as direções x e y, são as projeções ortogonais do vetor nas duas 
direções. 
Notação: 
dx: componente do vetor d na direção x 
dy: componente do vetor d na direção y  
 
 
 
 

Para determinar os valores destas componentes, aplicam-se as relações trigonométricas para o triângulo 
retângulo OAB. 
 
 
 
 
 
 

Além disso, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para relacionar o vetor com as suas componentes: 

222

yx ddd +=     
x

y

d

d
tg =θ  

Adição de grandezas vetoriais em equilíbrio (uma aplicação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercícios 
 

1) Considerando que o módulo do vetor deslocamento é igual a 3,0 m, e o ângulo que este deslocamento 
faz com a direção X é igual a 60o, determinar as componentes deste vetor, dx e dy. 
2) Sabendo que as componentes do vetor força são fx = 5 N e fy =5 N, qual o módulo do vetor força? Qual o 
ângulo feito com a horizontal? 
3) Dois deslocamentos têm módulos iguais a 4,0 m e 3,0 m. Qual deve ser a direção e sentido de cada um 
destes vetores para que sua resultante tenha um módulo igual a  

dx = d.cosθ dy = d.senθ 
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4) As componentes retangulares de um vetor V valem Vx= 6,0 cm e Vy = 8,0 cm. Qual o módulo do vetor V 
e qual o ângulo que V faz com a horizontal? 
1.2 EQUILÍBRIO DE UM PONTO MATERIAL 
 

ESTÁTICA - É a parte da Mecânica que estuda e analisa as condições de equilíbrio de um ponto material e 
de um corpo rígido. 
PONTO MATERIAL - É um corpo cujas dimensões são insignificantes em comparação com as demais 
dimensões envolvidas na análise da situação. Lembra-se de Cinemática? Um ponto material é também 
chamado de partícula. 
CORPO RÍGIDO - É um corpo extenso em que a distância entre duas partículas quaisquer é inalterável. Um 
corpo rígido é inextensível e indeformável e, conseqüentemente, ideal, daí a ser chamado de sólido perfeito. 
FORÇA RESULTANTE - É a força única que produz o mesmo efeito causado por um sistema de forças 
agindo num corpo. 
 
Se o sistema de forças estiver aplicado a um ponto material, produz a mesma aceleração que o sistema de 
forças. 
Indicando a resultante FR. podemos escrever: FR = F1 + F2 + ... + Fn 
Para obtenção da resultante valem as regras já estudadas para a soma de vetares.  
Um ponto material está em equilíbrio, num dado re'ferencial, quando a resultante das forças que nele atuam 
for nula. 
Se a velocidade de uma partícula é nula, ela acha-se em repouso. Tem-se aí o chamado equilíbrio 
ESTÁTICO. 
Se a velocidade de uma partícula é constate, a ela encontra-se em Movimento Retilíneo Uniforme, temos o 
equilíbrio DINÂMICO. 
Se sob a ação do tal sistema de forças a partícula tender a voltar para à posição inicial, o equilíbrio é ES-
TÁVEL. 
 
 

 
 
 
 
Caso a partícula tenda a se afastar da posição de equilíbrio, ele é chamado de INSTÁVEL. 
 
 

 

 

  
 
 
Se a partícula permaneceu em equilíbrio na nova posição, ao ser abandonada, o equilíbrio é dito 
INDIFERENTE. 
 
 
 
 
 
Exercícios 
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1. Um casal retorna da feira carregando uma sacola que contém uma massa de 15 Kg. O ângulo de 
abertura dos braços do homem é de 60º e da mulher é de 30º. Qual o valor do esforço muscular, em Newton, 
que cada um faz? Considere g = 10 m/s2. 
 
2. Para garantir o sono tranqüilo de Chico Bento, Rosinha segura a rede, exercendo sobre ela uma força 
inclinada de 37º em relação à horizontal, como mostra a figura abaixo. Desprezando o peso da rede e 
sabendo que Chico Bento pesa 280 N, observamos que Rosinha terá grande dificuldade para permanecer 
segurando a rede, pois precisa exercer sobre ela uma força de: Considere: sen 45º = 0,7 cos 45º = 0,7 sen 
37º = 0,6 cos 37º = 0,8. 

 
3. Um alpinista de 700 N de peso está em equilíbrio agarrado ao meio de uma corda. A figura abaixo 
ilustra isso, sendo θ= 30º. A tensão na corda, em Newton, vale:  

 
1.3 EQUILÍBRIO DE UM CORPO EXTENSO  
 
1.3.1 Centro de gravidade 
 
O centro de gravidade de um corpo é o ponto de aplicação da força peso, ou seja, como se todo peso do 
corpo estivesse concentrado naquele ponto. Se o corpo for homogêneo, como o caso da barra do problema, o 
centro de gravidade é o centro geométrico da barra. As Figuras abaixo mostram a posição aproximada de 
alguns centros de gravidade. 

 
1.3.2 Momento escalar de uma força em relação a um ponto 
 
Procuramos, aqui, um modo de medir a tendência de rotação que uma força é capaz de dar num corpo rígido. 
Para isso, consideremos algumas situações práticas. 
Realize a seguinte experiência: 
Tente, inicialmente, abrir uma porta, empurrando-a num ponto 
localizado próxima à dobradiça. 
Tente agora empurrá-Ia num ponto longe da dobradiça. 
Em qual dos casos você atingiu mais facilmente seu objetivo? 
Provavelmente, você deve ter observado que um dos fatores que 
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influem na maior ou menor dificuldade de se abrir a porta é a distância entre o ponto de aplicação da força e a 
dobradiça, além, evidentemente, do módulo da força. 
Outro fato interessante 
Um motorista de caminhão está tentando desatarraxar um parafuso de uma das rodas, com uma chave. 
Se ele, esforçando-se ao máximo, não conseguir seu intento, poderá fazê-Io através de um cano de ferro que 
permita aumentar a distância da força aplicada até o eixo de rotação do parafuso. 
 
 
 
 

 
As situações que acabamos de descrever permitem concluir que a tendência de rotação dada por uma força a 
um corpo depende da intensidade da força e da distância de sua linha de ação ao eixo de rotação. A gran-
deza física que mede a tendência de rotação é o momento, que definimos escalarmente a seguir. 
Consideremos um corpo sob a ação da força F e um eixo de rotação (real ou imaginário) perpendicular ao 
plano da figura e passando pelo ponto O (pólo do momento). A força F e o ponto O estão no plano do papel. 
A distância de O ate a linha de ação de F chama-se de braço de F (d) em relação ao pólo O. 
Define-se o momento de uma força F em relação a um ponto O, denominado pólo, como sendo o produto do 
módulo da força F pelo seu braço em relação ao referido ponto, precedido de um sinal algébrico convencio-
nado. 
 
 
Em geral, atribui-se o sinal positivo ao momento das forças que tendem a determinar rotações no sentido 
anti-horário, e o sinal negativo ao momento das forças que tendem determinar a rotação de sentido horário 
em torno do pólo O. 
 
1.3.3 Condições de equilíbrio de um corpo rígido 
  
Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio não é suficiente que a resultante das forças que sobre ele 
agem seja nula; uma vez que um sistema de duas forças de intensidades iguais, mesma direção, sentidos 
contrários e cuja linha de ação estão eqüidistante do pólo O, (binário) pode produzir movimento de rotação 
não uniforme. 
Para que um corpo rígido, sob a ação de forças agentes num mesmo plano, esteja em equilíbrio estático, é 
necessário e suficiente que: (Condições de equilíbrio de um corpo) 
1. que a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula; 
2. que a soma dos momentos dessas forças com relação a um ponto seja nula. 
 
 
 
Exercícios: 
 

1. Pretende-se cortar um fio cilíndrico de material plástico com uma 
tesoura (ver figura). Istoé conseguido aplicando-se forças de módulo 
na extremidade segura pela mão. Considere que os ângulos entre as 
direções de todas as forças e a tesoura permanecem constantes. 
Pode-se afirmar que: 
 

a) F dobrará se a distância do fio ao pino da tesoura dobrar. 
b) F será elevada ao quadrado se a distância do fio ao pino da tesoura cair pela metade. 
c) F será elevada ao quadrado se a distância do fio ao pino da tesoura dobrar. 
d) F cairá pela metade se a distância do fio ao pino da tesoura dobrar. 

M = ± F.d 

ΣM = 0 ΣF = 0 
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e) F permanecerá a mesma se a distância do fio ao pino da tesoura cair pela metade. 
 
 
 
2. Uma régua de 60cm de comprimento, cuja massa por unidade de comprimento é constante, está suspensa 
por um fio na marca dos 30cm. Um peso de 1N é suspenso na régua, na marca dos 10cm. Para que a régua 
permaneça em equilíbrio mecânico, na posição horizontal, um peso de 2N deve ser suspenso em que 
posição: 
 
3. (UFJF) - Um trampolim é construído fixando-se uma prancha de madeira a um suporte de concreto. 
 
  P   3 m 
              
 
 
 A prancha permanece praticamente horizontal quando um saltador está sobre sua extremidade livre. A 
fixação no ponto P é capaz de resistir a um torque máximo de 3600 N.m sem se romper. Assim, o trampolim 
se romperá quando for utilizado por um saltador de massa superior a: (considerar g = 10 m/s2) 
 
4. Uma vara de pescar tem 2 m de comprimento. Que força o pescador deve exercer com uma das mãos, a 
50 cm da extremidade em que está apoiada a outra mão, para retirar da água um peixe de 2,5kg? 
 

2. Termologia 
  
2.1 Introdução 
 

A Termologia é o ramo da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria.   
Termodinâmica estuda os processos em que há transformação de energia e o comportamento dos corpos 
nessas transformações. 
Durante o estudo do calor os fenômenos são interpretados a partir de dois pontos de vista: o macroscópico e 
o microscópico. 
O estudo macroscópico só se preocupa com os aspectos globais do sistema: o volume que ocupa, sua 
temperatura e outras propriedades que podemos perceber pelos nossos sentidos. 
No estudo microscópico, consideramos a energia das moléculas, suas velocidades, interações etc. Os 
resultados obtidos microscopicamente devem ser compatíveis com o estudo feito pôr meio de grandezas 
macroscópicas.  
 
2.2 A MEDIDA DA TEMPERATURA – TERMOMETRIA 
 

Temperatura: As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento, denominado agitação 
térmica. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede o estado de agitação das partículas 
de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. 
A medida da temperatura é um processo indireto e, como toda medida, exige o estabelecimento de um 
padrão. O padrão atual, adotado pelo SI ( Sistema Internacional), data de 1954. Trata - se do ponto tríplice da 
água, ao qual se atribuiu a temperatura de 273,16 kelvin. 
 
Obs.: o ponto tríplice da água é a temperatura em que a água coexiste nos três estados – sólido, líquido e 
vapor. Isso ocorre à temperatura de 0,01ºC ou 273,16 K, pôr definição, e à pressão de 610 Pa ( 4,58 mmHg). 
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2.2.1 Termômetros e Escalas Termométricas 
 
Termômetro é um aparelho que permite, indiretamente, medir a temperatura dos corpos. 
O intervalo de 0ºC a 100ºC e de 273K a 373K é dividido em 100 partes iguais e cada uma das divisões 
corresponde a 1ºC e 1K, respectivamente. Na escala Fahrenheit o intervalo de 32ºF a 212ºF é dividido em 
180 partes. 

 
 
 
 
 

  
A escala Fahrenheit é usada, geralmente, nos países de língua inglesa.  
A escala Kelvin é chamada escala absoluta de temperatura.     
O físico irlandês William Thomson (lorde Kelvin) chegou à conclusão de que, se a temperatura mede a 
agitação das moléculas, então a menor temperatura possível aconteceria quando as moléculas estivessem 
em repouso absoluto. A esse estado de repouso térmico chamamos zero absoluto. Baseado no conceito de 
temperatura, ele criou a Escala Absoluta, conhecida como Escala Kelvin. 
 
Relações entre as escalas 
Supondo que a grandeza termométrica seja a mesma, podemos relacionar as temperaturas assinaladas pelas 
escalas termométricas da seguinte forma: 
         

C K F

C K F

C K F

−

−
=

−

−
=

−

−

⇒ =
−

=
−

=
−

=
−

0

100 0

273

373 273

32

212 32

100

273

100

32

180

5

273

5

32
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EXERCÍCIOS 
 
1)  A temperatura em uma sala de aula é 25ºC. Qual será a leitura na escala Fahrenheit? 
2)  Sabendo que o nitrogênio líquido ferve a 77K, determine sua temperatura de ebulição na escala Celsius. 
3) A temperatura de ebulição de uma substância é 88 K. Quanto vale esta temperatura na escala Fahrenheit? 
4) Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como 
na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? 
5)  Certa escala termométrica A assinala 40º A e 100ºA quando a escala Celsius assinala para essas 
temperaturas os valores 10ºC e 30º, respectivamente. Calcule as temperaturas correspondentes ao ponto do 
gelo e ao ponto de vapor na escala A. 
 a) 77ºF  b) -196ºC c) 37,5ºC d) -40ºC e) 10º A e 310º A 
 
6)  O que você entende por "zero absoluto"? Qual o valor desta temperatura na escala Celsius? 

Termômetro de vidro (comum) 
 

Termômetro Clínico (Máxima) 
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7)  Comparando-se um termômetro graduado em uma escala X com outro graduado na escala Celsius, 
obteve-se: t1 = 20ºX ou 10ºC e t2 = 40ºX ou 70ºC. Esses dados nos permitem concluir que a temperatura da 
água em ebulição ao nível do mar, em ºX, é:  
 
 
 
8) Com relação ao modelo cinético, segundo o qual a temperatura de um corpo é proporcional à energia 
cinética de suas moléculas, assinale o que for correto. 
01. Temperatura absoluta é qualquer escala associada ao ponto tríplice da água. 
02. A temperatura não diminui indefinidamente. 
04. A temperatura de qualquer escala termométrica é associada ao ponto de fusão da água. 
08. A temperatura mede a quantidade de calor que um corpo recebe ou doa. 
16. A temperatura em que a energia cinética média das moléculas é nula é o zero absoluto. 
Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas. 
 
9) Em um laboratório um cientista determinou a temperatura de uma substância. Considerando-se as 
temperaturas: –100 K; 32 ºF; –290ºC; –250ºC, os possíveis valores encontrados pelo cientista foram: 
 
a) 32ºF e –250ºC      b) –100 K e –250ºC       c) 32ºF e –290ºC       d) –290ºC e –250ºC       e) –100º F e 32ºF 
 
2.3 Dilatação térmica dos sólidos e líquidos 
  

Dilação térmica é o fenômeno pelo qual o corpo sofre uma variação nas suas dimensões, quando varia a sua 
temperatura. 
A dilatação de um sólido com o aumento de temperatura ocorre porque com o aumento da energia térmica 
aumentam as vibrações dos átomos e moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para 
posições de equilíbrio mais afastadas que as originais. 
Quando ocorre a diminuição das dimensões de um corpo em virtude da diminuição da temperatura dizemos 
que houve uma contração térmica. 
 
2.3.1 Dilatação Linear 
 
É aquela em que predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, o comprimento. Para estudarmos a 
dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento inicial Li, à temperatura inicial ti. 

 
 
 
 
 
 

Aumentando a temperatura da barra tf, seu comprimento passa a Lf. 
Em que ∆L = Lf - Li é a variação de comprimento, isto é, a dilatação linear da barra, na variação de 
temperatura ∆t = tf - ti.  
 
Experimentalmente, verificou-se que: 
1o) ∆L é diretamente proporcional ao comprimento inicial Li. 
2o) ∆L é diretamente proporcional à variação de temperatura ∆t. 
3o) ∆L depende do material que constitui a barra. 
 
A partir dessas relações, podemos escrever:  
 

∆∆∆∆L = Li αααα ∆∆∆∆t 
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Em que α é uma constante característica do material que constitui a barra, denominada coeficiente da 
dilatação linear. 
 

Materiais COEFICIENTES (αααα). 10 –6 ºC -1 
Gelo 51 

Chumbo 27 
Alumínio 22 
Concreto 12 

Materiais COEFICIENTES (αααα). 10 –6 ºC -1 
Ferro 24 

Vidro comum 9 
Vidro pirex 3,2 
Porcelana 3 

 
Exercícios 
 
1. Uma régua de aço tem 30 cm de comprimento a 20ºC. Qual o comprimento dessa régua à temperatura 
de 200 ºC? Dado αaço = 1,0 . 10-5 ºC-1 
2. Uma barra metálica de comprimento L0 a 0ºC sofreu um aumento de comprimento de 10-3 L0 , quando 
aquecido a 100ºC. Qual o coeficiente de dilatação linear do metal?                                                                  
3) Uma barra de determinada substância é aquecida de 20o C para 220o C. Seu comprimento à temperatura 
de 20o C é de 5,000 cm e à temperatura de 220o C é de 5,002 cm. Determine o coeficiente de dilatação linear 
da substância.  
4) Um tubo de ferro, α = 12.10-6 oC-1, tem 10 m a -20o C. Ele foi aquecido até 80o C. Calcule o comprimento a 
final do tubo.  
5) Um fio de 5 m de comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura igual a 120ºC, 
apresenta uma dilatação de 10,2 mm. A partir dessas informações e da tabela acima, constata-se que o fio é 
de: 
01) cobre                   02) zinco                  03) alumínio                  04) chumbo                05) invar 
 
2.3.2 Dilatação Superficial 
 
É aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a área. Consideremos uma placa de 
área inicial Ai, à temperatura inicial ti. Aumentando a temperatura da placa para tf, sua área passa para Af. 

Em que: 
∆A = A f - Ai 

∆t = tf - ti 
 
 
 
A experiência mostra que ∆A é proporcional a Ai e ∆t; logo:  
 
Em que β é o coeficiente de dilatação superficial do material que constitui a placa. 
O coeficiente de dilatação superficial para cada substância é igual ao dobro do coeficiente de dilatação linear, 
isto é: 
 
 
2.3.3 DILATAÇÃO DE CORPOS "OCOS"  
 
"Corpos ocos se dilatam como se não fossem ocos."  

∆∆∆∆A = Ai ββββ∆∆∆∆t 

β = 2α 
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Exemplos:   
a) Um anel de aço, ao se dilatar, comporta-se como um disco de aço. 
 
 
 
b) Um furo em uma chapa de ferro se dilata, 
quando aquecido, como se fosse feito de ferro.  

 
EXERCÍCIOS  
 
1) Uma placa retangular de alumínio tem 10 cm de largura e 40 cm de comprimento à temperatura de 20ºC. 
Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50ºC. Sabendo que βAt = 46 . 10-6ºC-1, calcular: 
a) a dilatação superficial da placa. 
b) a área da placa nesse ambiente. 
 
2) Uma placa tem área de 5.000 m2 a 0ºC. Ao ter uma temperatura elevada para 100ºC sua área passa a ser 
5.004 m2.  Quais os coeficientes de dilatação superficial e linear da placa? 
3) A variação da área de uma chapa é 0,04 cm2, quando a temperatura passa de 0o C para 200o C. Se a área  
inicial da chapa era 100 cm2, determine o coeficiente de dilatação superficial da chapa. 
4) A uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica; se 
somente a chapa for aquecida, o que se verifica? 
5) Uma placa metálica tem um orifício circular de 50,0 mm de diâmetro a 15ºC. A que temperatura deve ser 
aquecida a placa para que se possa ajustar no orifício, um cilindro de 50,3 mm de diâmetro? O coeficiente de 
dilatação linear do metal é 1,2x10-5ºC-1. 
 
2.3.4 Dilatação Volumétrica 
  
É aquela em que ocorre quando existe variação das três dimensões de um corpo: comprimento, largura e 
espessura. Com o aumento da temperatura, o volume da figura sofre um aumento V, tal que: 
 
Em que:  
∆V = Vf - Vi 

∆t = tf - ti 
 
                      
Em que  
Vi = volume inicial. 
Vf = volume final. 
∆V = variação de volume (dilatação volumétrica). 
 
Em que γ é o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui o corpo. 
O coeficiente de dilatação volumétrica γ é aproximadamente igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear 
α, isto é:  
 
 
 

∆V = Viγ∆t 

γ = 3α 
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EXERCÍCIOS  
 

1) Um recipiente de vidro tem capacidade de 600cm3 a 15ºC. Sabendo-se que γvidro = 27.10-6C-1 determine a 
capacidade desse recipiente a 25ºC 
2) O coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é 12,2 x 10-6 ºC-1. Um cubo desse 
material tem volume de 20 cm3 a 10ºC. Determine o aumento de volume experimentado pelo cubo, quando 
sua temperatura se eleva para 40ºC.                             
3) Ao ser aquecido de 10o C para 210o C, o volume de um corpo sólido aumenta 0,02 cm3. Se o volume do 
corpo a 10o C era 100 cm3, determine os coeficientes de dilatação volumétrica e linear do material que 
constitui o corpo.  
4) Um posto de gasolina recebeu 2000 litros desse líquido a 30o C. Quando vendeu, a temperatura média da 
gasolina havia baixado para 20o C. Sendo 1,1 x 10-3 oC-1 o coeficiente de dilatação volumétrica média da 
gasolina, o prejuízo do posto, foi, em litros, igual a  
 
2.3.5 Dilatação Real e Dilatação Aparente 
 
Os líquidos se dilatam obedecendo às mesmas leis que estudamos para os sólidos. Apenas devemos lembrar 
que, como os líquidos não têm forma própria, mas tomam a forma do recipiente, não é importante o estudo 
das dilatações lineares e superficiais. E sim, apenas, o estudo das dilatações volumétricas. Logo: ∆V = Viγ∆t     
Não é possível estudar um líquido sem recipiente e os recipientes também se dilatam, embora quase  sempre 
menos que os líquidos neles contidos. O que se observa e o que se pode medir diretamente na dilatação de 
um líquido é sua dilatação aparente. 
"Na maioria das vezes os líquidos se dilatam muito mais do que os recipientes que os contém." 
Como conseqüência, se em certa temperatura o recipiente estiver completamente cheio, ao aquecermos o 
conjunto haverá um derramamento de parte do líquido contido no recipiente. Ao volume de líquido derramado 
damos o nome de DILATAÇÃO APARENTE DO LÍQUIDO.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
O cálculo da dilatação aparente do líquido é dado por uma simples subtração entre a dilatação volumétrica 
real de um líquido e a dilatação do recipiente que o comporta, então 

MATERIAIS COEFICIENTES ( γγγγ) . 10 –4 ºC -1 
ÉTER 15 

ACETONA 15 
ÁLCOOL ETÍLICO 11 

GLICERINA 4,9 
MERCÚRIO 1,8 

 

RECRAP VVV ∆−∆=∆



  

 16 

2.3.6 Comportamento anômalo da água 
 
Excepcionalmente na água ocorre fenômeno inverso de 0 a 4ºC. Portanto para dada massa de água, a 4ºC 
ela apresenta um volume mínimo. Lembrando que a densidade é dada pela relação entre a massa e seu 
volume (d = m/v), concluímos que a 4ºC a água apresenta densidade máxima. 
 
Esse comportamento da água explica por que, nas regiões de clima muito frio, os lagos chegam a ter suas 
superfícies congeladas, enquanto no fundo a água permanece líquida a 4ºC. Como a 4ºC água tem 
densidade máxima, ela permanece no fundo e o gelo menos denso fica na superfície. Como o gelo é um 
isolante térmico não há a possibilidade de se estabelecer o equilíbrio térmico entre a água do fundo e a região 
de fora. 
 

Exercícios 
 

1) Um tanque contém 10.000 litros de combustível (álcool + gasolina) a 30ºC , com uma proporção de 20% de 
álcool. A temperatura do combustível baixa para 20ºC. Considere o coeficiente de dilatação volumétrica do 
combustível 1,1. 10-3 ºC-1. 
a) Quantos litros de álcool existem a 30ºC? 
b) Quantos litros de combustível existem a 20ºC?           
                                                
2) Um petroleiro recebe uma carga 107 barris de petróleo no Golfo Pérsico, a uma temperatura de 50o C. Qual 
a perda em barris, por efeito de contração térmica, que esta carga apresenta quando á descarregada no 
Brasil, a uma temperatura de 10o C?  
Dado: γ petróleo = 10-3 oC-1.  
3)Um frasco de vidro, cujo volume é exatamente 1000cm3 a 0ºC, está completamente cheio de mercúrio a 
esta temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 100ºC, entornam 15,2 cm3 de mercúrio. Se, para o 
mercúrio, γ= 18,2 x 10-5 ºC-1 calcule o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. 
4) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um 
aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos 
práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem 
subterrâneos: 
I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando 
mais massa por litro de combustível. 
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível 
para cada litro. 
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação 
da gasolina estaria resolvido. 
 

Das considerações, somente:  
 

a) I é correta. 
b) II é correta. 
c) III é correta. 
d) I e II são corretas. 
e) II e III são corretas. 
 
2.4 CALORÍMETRIA 
 
Calor: É uma forma de energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor 
temperatura. 
A medida da quantidade de calor trocada entre dois corpos é, portanto, uma medida de energia. 
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Estabeleceu-se como unidade de quantidade de calor a caloria (cal). 
Denomina-se caloria (cal) a quantidade de calor necessária para aumentar a                                           
temperatura de um grama de água de 14,5ºC a 15,5ºC, sob pressão normal. 
No Sistema Internacional de unidades, a unidade de quantidade de calor é o Joule (J). A relação entre a 
caloria e o Joule é: 1 cal = 4,186 J. 
 Podemos utilizar também um múltiplo de caloria chamado quilocaloria. 1Kcal = 1000 cal 
2.4.1 CAPACIDADE TÉRMICA DE UM CORPO  
 
Considere que a temperatura de um corpo sofra uma variação de temperatura ∆t ao receber certa quantidade 
de calor Q. Define-se capacidade térmica C desse corpo a grandeza dada pela equação:  
      
 
 
A unidade de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius (cal/ºC). 
Por exemplo, suponhamos que, ao receber 2.000 calorias (Q = 2.000 cal), a temperatura de um bloco 
metálico aumente de 20ºC para 420ºC, tendo ocorrido a variação de temperatura t = 420ºC - 20ºC = 400ºC. 
A capacidade térmica desse bloco será dada por:  
C = Q / ∆t  ⇒  2000 / 400 ⇒  C = 5 cal/ºC 
A capacidade térmica representa numericamente a quantidade de calor que o corpo deve trocar para sofrer 
uma variação de temperatura. No exemplo, o corpo deve receber 5 calorias para que sua temperatura varie 
de 1 grau Celsius.  
A capacidade térmica pode ser entendida como a medida da capacidade de um corpo de receber ou 
perder calor, para uma dada variação de temperatura. Um corpo de baixa capacidade térmica troca pequena 
quantidade de calor para sofrer uma variação de temperatura. Por exemplo, as fagulhas de um esmeril, 
apesar de estarem numa alta temperatura, não queimam a pele do operador porque têm pequena capacidade 
térmica, isto é, cede pouco calor até se estabelecer o equilíbrio térmico.  
A capacidade térmica de um corpo também pode ser expressa como o produto de sua massa (m) pelo calor 
específico da substância que o constitui (c):  
 
 
 
2.4.2 Calor sensível e calor latente  
 
Ao ser colocada no fogo, uma barra de ferro experimenta uma elevação na sua temperatura. Se, entretanto, 
fizermos o mesmo com um bloco de gelo a 0ºC, verificaremos que ele se derrete, isto é, transforma-se em 
líquido, mas sua temperatura não se modifica.  
Um corpo, ao receber calor, pode sofrer uma simples variação de temperatura ou uma mudança do estado 
de agregação de suas partículas. Quando o efeito produzido é a variação de temperatura, dizemos que o 
corpo recebeu calor sensível. Se o efeito traduz-se pela mudança de estado, o calor recebido pelo corpo é 
dito calor latente. Nos exemplos citados, o ferro recebeu calor sensível, e o gelo recebeu calor latente.  
De modo análogo, quando um corpo cede calor, se houver diminuição de temperatura, diz-se que o corpo 
perdeu calor sensível; se houver mudança de estado, o corpo terá perdido calor latente.  
 
Equação do calor sensível 
  
A quantidade de calor Q recebida (ou cedida) por um corpo é diretamente proporcional à sua massa m e à 
variação de temperatura ∆t sofrida pelo corpo. Assim: 
 
 

 

 

Q = m. c. ∆∆∆∆t 

C = mc 

C = Q / ∆∆∆∆t 
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Aplicação 
 

Um corpo de massa igual a 1kg recebeu 10kcal, e sua temperatura passou de 50ºC para 100ºC. Qual é o 
calor especifico desse corpo, em cal/g? 
Solução: 
m= 1kg = 1000g  ; 10 kcal = 10000 cal  ; ∆t = 50ºC 
Q = m. c. ∆t ⇒ 10000 = 1000. c. 50 ⇒   c = 10/50 ⇒   c = 0,2 cal /gºC 
O coeficiente de proporcionalidade c é uma característica do material que constitui o corpo, denominada 
calor específico. Sua unidade usual é cal/gºC, como se deduz a partir da equação anterior. 

 
Q = m.c.∆t 
 
Observe que se m = 1g e ∆t = 1ºC = Q (numericamente), isto é, o calor específico de uma substância mede 
numericamente a quantidade de calor que faz variar em 1ºC a temperatura da massa de 1g da substância. 
Por exemplo, o calor específico do ferro vale 0,11 cal/g .ºC. Portanto para elevar em 1ºC a temperatura da 
massa de 1g de ferro, devemos fornecer a essa massa 0,11cal. Substâncias diferentes apresentam diferentes 
calores específicos. A água é uma das substâncias de maior calor específico na natureza. De modo geral, os 
metais apresentam baixo calor específico. Por exemplo: Latão: 0,092 cal/g .ºC  Prata: 0,056 cal/g .ºC  Ouro 
0,032 cal/g . ºC 
Para cada substância, o calor específico depende do estado de agregação. Por exemplo, para a água, nos 
três estados, temos:  
Sólido (gelo): 0,50 cal/g.ºC  Água líquida: 1,00 cal/g .ºC  Vapor da água: 0,48 cal/g .ºC 
Já o calor latente pode ser descrito da seguinte maneira:  
 
 
Onde L, calor latente, depende do material e da mudança de fase a ocorrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Uma peça de ferro de 50 g tem temperatura de 10o C. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 
80o C? (calor específico do ferro: c = 0,11 cal/ g. oC ) 
2. Uma pessoa bebe 500 g de água a 10o C. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36o C, 
qual a quantidade de calor que essa pessoa transfere para a água? O calor específico da água é 1 cal/ g. oC. 
3. Determine a quantidade de calor que 200 g de água deve perder para que sua temperatura diminua 
de 30o C para 15o C. O calor específico da água é 1 cal/ g. oC. 

Q = m. L 
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4. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10o C até 30o C. 
Determine o calor específico da substância que o constitui. 
5. Mil gramas de glicerina, de calor específico 0,6 cal/ g. oC, inicialmente a 0o C, recebe 12000 calorias 
de uma fonte. Determine a temperatura final da glicerina. 
6. Uma fonte térmica fornece, em cada minuto, 20 calorias. Para produzir um aquecimento de 20o C 
para 50o C em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido. 
7. Em módulo, a quantidade de calor cedida por 500g de água, quando sua temperatura é reduzida de 
95ºC para 55ºC, é a mesma quantidade que necessita absorver uma massa m de gelo a 0ºC, sob pressão 
normal, para fundir-se completamente. Nessas condições, sendo 1cal/gºC o calor específico da água e 
80cal/g o calor latente de fusão, qual o valor de m em gramas     
8. Após assistir a uma aula sobre calorimetria, uma aluna concluiu que, para emagrecer sem fazer muito 
esforço, bastaria tomar água gelada, já que isso obrigaria seu corpo a ceder calor para a água até que esta 
atingisse a temperatura de 36,5°C. Depois, esta água seria eliminada levando consigo toda essa energia e 
sem fornecer nenhuma energia para o corpo, já que água “não tem caloria”. Considerando que ela beba, num 
dia, 8 copos de 250 mL de água, a uma temperatura de 6,5°C, a quantidade de calor total que o corpo cederá 
à água para elevar a sua temperatura até 36,5°C equivale, aproximadamente, a energia fornecida por: 
a) uma latinha de refrigerante light – 350 mL (2,5 kcal). 
b) uma caixinha de água de coco – 300 mL (60 kcal). 
c) três biscoitos do tipo água e sal – 18g (75 kcal). 
d) uma garrafa de bebida isotônica – 473 mL (113 kcal). 
e) um hambúrguer, uma porção de batata frita e um refrigerante de 300 mL (530 kcal). 
(Considere o calor específico da água = 1 cal/g°C e sua densidade = 1 g/mL.) 
 
9. Um estudante bebe 2 litros de água a 10ºC por dia. Considerando que um litro de água eqüivale a 1000 
gramas e que seu calor específico é 1,0 cal/gºC, determine a quantidade de calor perdido pela pessoa, por 
dia, em quilocalorias, devido unicamente à ingestão de água. (Temperatura do corpo humano: 37ºC) 
10. Um noticiário nacional informou que os índios usam pedras durante o cozimento de suas sopas. As 
pedras, depois de lavadas, são colocadas na panela contendo água e os demais ingredientes da receita. 
Segundo informações prestadas pelos índios, as pedras servem para manter a sopa quente, durante um 
tempo maior. Isso acontece porque as pedras possuem 
a) Calores específicos elevados. 
b) Capacidades térmicas elevadas. 
c) Condutividade térmica alta. 
d) Grande quantidade de calor armazenado. 
e) Temperaturas elevadas 
 

11. Um pedaço de gelo de 150g à temperatura de –20ºC é aquecido até 100ºC. São dados: calor específico 
do gelo = 0,50cal/gºC, calor específico da água =1,0cal/gºC, calor de fusão do gelo = 80cal/g.e o calor de 
vaporização da água =540cal/g, pode-se dizer que, o calor total cedido ao sistema é?  
12.  Em um recipiente, termicamente isolado de capacidade térmica desprezível, misturam-se 300g de gelo a 
–15ºC com 800g de água a 20ºC.Considerando o calor específico do gelo 0,5cal/gºC, calor específico da 
água 1,0cal/gºC e o calor latente de fusão 80,0cal/g, determine a quantidade de gelo que estará a 5ºC? 
13. (UFRGS/1994) A chama de um bico de Bunsen libera 16 kJ de energia por minuto. A energia é toda 
transferida à massa de 0,3 kg de um líquido cujo calor específico é 2,4 kJ/kg °C . Sabendo-se que o ponto de 
ebulição desse líquido é 80 °C, quanto tempo transcorre, aproximadamente, até que sua temperatura se 
eleve de 32 °C até o ponto de ebulição? 
 
2.4.3 Trocas de calor 
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Equilíbrio térmico: Dois corpos, isolados termicamente, com temperaturas iniciais diferentes, postos em 
contato ou não, depois de certo tempo atingem a mesma temperatura. Esse estado final chama equilíbrio 
térmico. 
Lei Zero da Termodinâmica – “Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em 
equilíbrio térmico entre si”. 
"Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, até estabelecer-se o equilíbrio térmico, é nula a soma das 
quantidades de calor trocadas por eles." 
EXERCÍCIOS 
 
1. Um corpo de massa 200 g a 50o C, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 g de água a 
90o C. O equilíbrio térmico se estabelece a 60o C. Sendo 1 cal/g. o C o calor específico da água, e admitindo 
só haver trocas de calor entre o corpo e a água, determine o calor específico do material desconhecido. 
2. Um objeto de massa 80 g a 920o C é colocado dentro de 400 g de água a 20o C. A temperatura de 
equilíbrio é 30o C, e o objeto e a água trocam calor somente entre si. Calcule o calor específico do objeto. O 
calor específico da água é 1 cal/ g. oC. 
3. O alumínio tem calor específico 0,20 cal/g. o C e a água 1 cal/g. o C. Um corpo de alumínio, de massa 10 
g e à temperatura de 80o C, é colocado em 10 g de água à temperatura de 20o C. Considerando que só há 
trocas de calor entre o alumínio e a água, determine a temperatura final de equilíbrio térmico. 
4. Um corpo de massa 200 g a 50o C, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 g de água a 
90o C. O equilíbrio térmico se estabelece a 60o C. Sendo 1 cal/g. o C o calor específico da água, e admitindo 
só haver trocas de calor entre o corpo e a água, determine o calor específico do material desconhecido. 
5. Um rapaz comprou para sua noiva um anel de um camelô que apregoava existirem no mesmo 9g de ouro e 1g de 
cobre. Para comprovar a veracidade das palavras do vendedor, o rapaz, um aplicado estudante de Física, aqueceu o 
anel (que realmente tinha 10g de massa) até 520ºC, que sabia ser inferior ao ponto de fusão dos dois metais. Colocou, 
a seguir, o anel num calorímetro de capacidade térmica 20 cal/ºC e que continha 80g de água a 18ºC. o equilíbrio 
térmico verificou a 20ºC. Supondo que na liga os calores específicos sejam 0,09 cal/gºC para o cobre e 0,03 cal/gºC 
para o ouro, determine as massas de ouro e de cobre existentes no anel. 
6. Sobre uma barra de gelo de 10 kg, à temperatura de 0°C, é colocado um bloco de ferro de 400 g a 80°C. 
Qual a quantidade de gelo que irá derreter-se ao entrar em contato com o bloco de ferro? Suponha que haja 
troca de calor somente entre o gelo e o ferro. (cferro = 0,113 cal/g°C ) 
 
2.5 TRANSMISSÃO DE CALOR 
 

2.5.1 Condução térmica 
 

"A condução térmica consiste numa transferência de energia de vibração entre as 
moléculas que constituem o sistema." 
Obs.: na condução térmica, é a energia que se propaga; as partes do corpo não se 
deslocam, havendo apenas agitação molecular. 
 
2.5.2 Convecção térmica 
 
"A convecção térmica é a propagação que ocorre nos 
fluidos (líquidos, gases e vapores) em virtude de uma 
diferença de densidades entre partes do sistema." 
A convecção térmica consiste no transporte de energia 
térmica de uma região para outra, através do transporte de 
matéria. 
É a transmissão de calor que se processa por movimento 
de fluidos (correntes de convecção).  
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2.5.3 Irradiação térmica 
 
"A irradiação é a transmissão de por intermédio de ondas eletromagnéticas denominadas ondas caloríficas 
ou calor radiante, predominando os raios infravermelhos. Nesse processo, somente a energia se propaga, 
não sendo necessário nenhum meio material." 
O calor do Sol chega até a Terra por irradiação, pois no vácuo não há meio material para viabilizar os outros 
dois processos.  
Quando uma fonte térmica emite calor, fazemos a distinção entre calor luminoso e calor obscuro. O calor 
luminoso é o que vem acompanhado de luz (sol, lâmpadas incandescentes), enquanto o calor obscuro não é 
acompanhado de luz (fornos, ferros de passar).  
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Os esquimós constroem seus iglus com blocos de gelo, empilhando-os uns sobre os outros. Se o gelo 
tem uma temperatura relativamente baixa, como explicar esse seu uso como "material de construção"? 
2. Um aparelho de refrigeração de ar deve ser instalado em local alto ou baixo num escritório? E um 
aquecedor de ar? Por quê? 
3. Os grandes tanques, usados para armazenar gasolina (ou outros combustíveis), costumam ser pintados 
externamente com tinta prateada. Por quê? 
 
2.6 TERMODINÂMICA 
 
2.6.1 TRABALHO EM UMA TRANSFORMAÇÃO    
 
Suponhamos um gás encerrado num cilindro dotado de um pistão móvel, de área A, que sofre 

deslocamento 
. A força aplicada 
pelo gás, 
perpendicular ao 
cilindro, é:  .  
    
 
 

 
 
 
 
Como a área do cilindro vezes o deslocamento do mesmo é igual a variação de volume  sofrida pelo 
gás  resulta:    
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Esta expressão permite determinar o trabalho realizado pelo gás numa transformação isobárica de pressão p 
constante e variação de volume . O trabalho pode também ser calculado através do diagrama "p x V". A 
área hachurada corresponde ao trabalho.  .  
     
    τ > 0 se sentido HORÁRIO      τ< 0 se sentido ANTI-HORÁRIO    

 
     
 
 
 
 

2.6.2. TEORIA CINÉTICA DOS GASES 
IDEAIS    
 
Sabemos que as moléculas de um gás possuem elevado grau de liberdade, em um movimento desordenado, 
cujas trajetórias podem ser consideradas retilíneas no intervalo entre duas colisões.    
Essas moléculas possuem as mais variadas velocidades, mas permitem que se estabeleça uma velocidade 
média.    
A teoria cinética dos gases estuda esse comportamento molecular e explica desse modo, os fenômenos da 
pressão, temperatura e energia cinética do gás. 
Uma conclusão importante da teoria cinética dos gases é que a "energia cinética média das partículas de um 
gás é diretamente proporcional a temperatura absoluta do mesmo". 
Ou seja:   

 
Onde k é a constante de Boltzmann (K = nR, para um gás ideal). 
 
2.6.3. PRIMEIRO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA 
    
Se um gás encerrado num cilindro recebe certa quantidade de calor, usando parte para aumentar sua energia 
interna e parte para empurrar o pistão, teremos que: 
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EM RESUMO    

 
 
 
   
 
2.6.4. SEGUNDO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA    
   
Máquinas térmicas são dispositivos que convertem calor em trabalho e vice-versa: máquinas a vapor, motores 
a explosão, refrigerados, etc.    
Se todo o calor absorvido por uma máquina térmica fosse integralmente transformado em trabalho, teríamos o 
caso ideal de rendimento cem por cento. Mas a experiência mostra que isto não é possível, o que constitui o 
Segundo Princípio da Termodinâmica.  

Enunciado de Clausius 
"O calor só pode passar, espontaneamente, de 

um corpo de maior para outro de menor 
temperatura." 

Enunciado de Kelvin 
"É impossível construir uma máquina térmica que, 
operando em ciclo, extraia calor de uma fonte e o 

transforme integralmente em trabalho." 

A 2a lei da termodinâmica diz que não é possível a uma máquina térmica que trabalha em ciclos converter em 
trabalho 100% do calor fornecido a ela. Nesse caso o calor extraído, Q1, da fonte quente T1, é usado, em 
parte, pra realizar trabalho, W, e parte, Q2, é eliminado numa fonte fria, T2. 
           Motor térmico      Refrigerador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já o rendimento de uma máquina térmica pode ser calculado pela relação entre o calor fornecido, Q1, e o 
trabalho realizado,  
 
 
 
Ciclo de Carnot    
    

ηηηη  = W / Q1 ηηηη  = 1 – Q2 / Q1 
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Ciclo teórico que permite o maior rendimento entre as máquinas térmicas. Onde Q1 é a quantidade de calor 
extraída da fonte quente e Q2 é a quantidade de calor perdido para o meio , o  rendimento de um ciclo é dado 
por:    
Carnot mostrou que o máximo rendimento possível entre duas temperaturas T1 e T1, depende exclusivamente 
dessas temperaturas, independendo da natureza do sistema que percorre o ciclo, isto é:  

     
 
 
 

Se T2 = 0, isto é, zero absoluto, teoricamente teríamos rendimento 100%.    
     
 
 
 
 
Exercícios 
 

1) Durante a expansão de um gás, este realiza um trabalho de 200 J, mediante o recebimento de uma 
quantidade de calor equivalente a 900 J. Nessa expansão, qual a variação da energia interna do gás? 
2) Um gás é aquecido dentro de um recipiente de volume constante. Nessas condições o que acontece 
com o gás? 
3) Se um sistema sofre uma transformação na qual recebe 20 kcal de calor e realiza um trabalho de 10 
kcal, qual a variação de sua energia interna? 
4)  Um sistema termodinâmico atravessa um processo no qual a sua energia interna diminui em 500 J. Se 
ao mesmo tempo, 200 J de trabalho é feito no sistema, achar a energia térmica, Q, transferida desde o 
sistema ou para o sistema.  
5) Uma máquina térmica absorve 52 Kcal de calor e consome 36 Kcal a cada ciclo. Qual o rendimento 
desta máquina e qual o trabalho realizado? 
6) O motor de um carro libera 8,2 KJ de trabalho por ciclo. (a) Antes de regulado, o rendimento era de 25%. 
Calcule o calor absorvido por ciclo, da gasolina e o calor liberado para a atmosfera. (b) Depois de regulado, o 
rendimento aumentou para 31%. Quais serão as novas quantidades calculadas em (a)? 
7) Uma dona de casa no Alasca deseja manter o interior de sua cozinha à temperatura T= 27ºC. A 
temperatura externa e -23ºC. Nessas condições as paredes (diatérmicas) da cozinha perdem calor para o 
ambiente externo a razão de 18kW. Esse calor deve ser reposto por uma termo-bomba (aquecedor). 
Determinar o menor consumo teórico de potência da termo-bomba 
8) Uma caldeira fornece calor, com potência constante de 200 cal/min, a certa máquina térmica cujo 
rendimento é de 0,15. O trabalho que a máquina realiza em 1,0 hora de funcionamento, em joule, vale: Dado: 
1 cal = 4,2 J 
9) Considere um sistema de aquecimento de água 
através de uma serpentina, como o mostrado na figura 
abaixo, muito usado em residências no meio rural. Os 
termômetros indicam as temperaturas da água nos 
dois tubos que ligam a serpentina ao reservatório. 
a) Qual dos dois termômetros indica a maior 
temperatura? 
b) Qual o sentido do fluxo de água?  Explique. 
 

3. ELETRICIDADE 
 
3.1 NOÇÕES DE ELETROSTÁTICA 
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A origem do termo eletricidade está na palavra elektron, nome grego do âmbar, resina que se petrifica 
séculos depois de secretada pôr algumas árvores. 
Em diversas situações cotidianas, provocamos a eletrização de vários objetos: varrendo o chão, coçando a 
pele, limpando óculos com pano ou papel, etc. Nesses casos, verifica-se que os corpos adquirem 
propriedades de atrair ou repelir outros corpos. Dizemos que esses corpos adquiriram cargas elétricas. 
 
3.1.1 Carga elétrica 
 
Toda matéria é formada de átomos e estes são formados de prótons e 
nêutrons (no núcleo) e de elétrons (na eletrosfera). Os prótons possuem 
carga positiva e os elétrons carga negativa. Em condições de equilíbrio, 
qualquer material é eletricamente neutro, contendo igual número de prótons e 
elétrons. Um material é eletricamente positivo quando tem excesso de 
prótons, ou falta de elétrons.  
Da mesma forma, ele será negativamente carregado se tiver um excesso de 
elétrons. Às partículas eletrizadas (elétrons e prótons) chamamos "carga 
elétrica”. 
 
Quantização da Carga Elétrica 
 
“A quantidade de carga que um corpo possui será sempre um nº. inteiro da carga elementar e”. 
Ou seja: 

 
                                  
 

   Sendo        e = 1,6. 10-19C 
 
Se um corpo está com o n° de prótons maior do que o 
de elétrons ele estará eletrizado positivamente, assim a 
quantidade de carga que ele possui será um nº positivo 
cujo valor será um nº inteiro da carga do próton. 
Se um corpo está com o nº de prótons menor do que o 
de elétrons ele estará eletrizado negativamente, assim 
a quantidade de carga que ele possui será um nº 
negativo cujo valor será um nº inteiro da carga do 
elétron. 
 
Unidade de Carga Elétrica 
 
No sistema internacional (S.I.) as unidades de medida 
de carga elétrica é o Coulomb © em homenagem a 
físico francês Charles Augustin Coulomb. 
Como já sabemos em relação ao Coulomb o valor da 
carga elementar é e = 1,6. 10-19C. 
 
3.1. 2 PRINCÍPIOS DA ELETROSTÁTICA 
 
PRINCÍPIO DE ATRAÇÃO E REPULSÃO 
"Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem." 
 

enQ .=
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PRINCÍPIO DE CONSERVAÇÃO DAS CARGAS 
"Num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante." 
 
3.1.3 ISOLANTES – CONDUTORES – SEMICONDUTORES 
 
Condutores e Isolantes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Por enquanto em nosso curso nos 
interessarão apenas os condutores sólidos, tais como os metais e a grafite. 
 
Isolantes são materiais que fornecem grande dificuldade à passagem de corrente elétrica, não permitindo 
que seus elétrons se libertem facilmente dos seus átomos. 
Esses materiais são utilizados para bloquear a passagem de corrente elétrica.  
Exemplos de isolantes: louça, plásticos, vidro, ebonite, ar, água pura, algodão, seda, borracha, fibras 
Condutores são materiais que fornecem pouca dificuldade à passagem da corrente elétrica e são usados 
para transportá-la de um local para outro. Esses materiais possuem grande quantidade de elétrons livres em 
suas órbitas, facilmente removíveis.  
Os metais são os melhores condutores de eletricidade, dentre eles, o cobre e o alumínio são os mais usados. 
Exemplos de Condutores: 
Os metais, a grafite, as soluções eletrolíticas, os gases quando ionizados. (Os gases não ionizados são 
isolantes). 
Semicondutores são materiais que têm propriedades intermediárias entre condutores e isolantes. Os 
semicondutores permitem a passagem de corrente num só sentido, não possibilitando o seu retorno. São 
empregados na produção de diodos retificadores, fotocélulas, células fotoelétricas etc. 
Exemplos de Semicondutores: Selênio, Germânio, Silício 
 
3.1.4 PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO  
 
a) Eletrização por atrito 
  
Eletrização por atrito ocorre quando materiais não condutores são 
atritados uns contra outros. Nesse processo, um dos materiais perde 
elétrons e outro ganha, de modo que um tipo de material fica positivo e 
outro fica negativo. Uma experiência simples consiste em carregar um 
pente passando-o várias vezes no cabelo. A comprovação de que ele 
ficou carregado é obtida atraindo-se pequenas partículas, por exemplo, 
de pó de giz.  
 
b) Eletrização por contato 
 
Quando colocamos dois corpos condutores em contato, um 
eletrizado e o outro neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons 
de um para o outro, fazendo com que o corpo neutro se eletrize.  
 
c) Eletrização por Indução 
 
Na eletrização por indução, a eletrização de um condutor 
neutro pode ocorrer por simples aproximação de um corpo 
eletrizado, sem que haja contato entre eles. Em seguida é feita a 
ligação com a Terra, onde o condutor descarrega. Logo em seguida 
retiramos o aterramento e ele fica eletrizado. 
A Eletrização por Indução Eletrostática Segue os seguintes passos 
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1° Passo: Mantendo o indutor A fixo em sua posição, e próximo ao induzido B, liguemos à Terra ( pela face 
oposta àquela próxima ao indutor ), por meio de um fio metálico, o induzido B. Esta ligação fará com que os 
elétrons livres passem da Terra para o induzido B. Como o induzido estava neutro ficará com excesso de 
cargas negativas. 
2° Passo: Ainda na presença do indutor A desfaz-se a ligação à Terra. 
3° Passo: Afasta-se o indutor A. As cargas se distribuirão sobre a superfície do induzido B. Ele estará 
negativo. Observe que a carga do induzido B, no final, é de sinal contrário à do indutor A. 
Poderíamos repetir o processo tendo um induzido negativo. A carga do induzido teria sinal positivo desta 
feita.  
 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1) Dispõe-se de três esferas metálicas idênticas e isoladas uma da outra. Duas delas, A e B, estão neutras, 
enquanto que a esfera C contém uma carga Q. Faz-se a esfera C tocar primeiro a esfera A e depois a esfera 
B. No final, qual a carga elétrica das esferas A, B e C, respectivamente? 
2) Descreva os passos para se eletrizar positivamente, pelo processo de indução, um objeto metálico 
inicialmente neutro. (valor: até 1,5) 
3) Os corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Imagine um corpo que tivesse 1 mol de 
átomos e que cada átomo perdesse 1 elétron. Qual seria a carga (módulo e sinal) desse corpo? (1 mol = 
6.1023 átomos) 
4) Nas indústrias de tecido e papel, estes materiais estão em constante atrito com as peças das máquinas 
destas indústrias. Para evitar incêndio, o ar ambiente é constantemente umedecido. Qual a razão deste 
procedimento? 
5) Considere quatro objetos eletrizados A, B, C e D. Verifica-se que A repele B e atrai C. Por sua vez, C 
repele D. Sabendo-se que D está eletrizado positivamente, qual é o sinal da carga de B? 
6) Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões transportadores de gasolina costumam andar 
com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão. Explique. 
7) Atrita-se uma barra de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, e faz-se a lã entrar em contato com 
uma bolinha de cortiça, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Ao aproximar-se a barra da 
bolinha, constata-se atração. Justifique. 
8) Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas: 
 
a) (   ) um corpo eletricamente neutro é desprovido de carga elétrica. 
b) (   ) Ionização é o processo pelo qual um átomo ganha ou perde elétrons. 
c) (   ) A carga elétrica é quantizada. 
d) (   )Se atritarmos corpos constituídos de materiais diferentes adquirem cargas elétricas de sinais opostos. 
e) (   ) Um corpo eletricamente isolado não troca cargas elétricas com o exterior. 
f)  (   ) Na eletrização por indução os corpos adquirem carga de mesmo módulo e sinais contrários. 
g) (   ) Na eletrização por indução há passagem de cargas do induzido para o indutor. 
 
3.1.5 Lei de Coulomb 
  
O físico francês Charles Coulomb, analisando as forças de interações entre as cargas elétricas, chegou a 
seguinte lei que tem o seu nome: 
“A intensidade de força de ação mútua entre cargas elétricas é diferente proporcional ao produto das duas 
cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas”. 
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2
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r

qq
KF = ,  onde K é a constante eletrostática ou constante dielétrica do meio. 

3.1.6 Campo elétrico 
 

Dizemos que existe um campo elétrico num ponto do espaço quando 
colocamos uma carga q neste ponto e aparece sobre a mesma uma força 
de origem elétrica. 
A ação do campo elétrico se assemelha ‘a do campo gravitacional. E a 
força elétrica também mantém comportamento análogo ao da força 
gravitacional entre as massas. 
O campo de uma carga qualquer Q é também dado pela seguinte relação: 

2
r

Q
KE =  

 
EXERCÍCIOS 
 

1. A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas e iguais a 1 µC, no vácuo, para 

que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade 0,1N? Dado K0 = 9 . 10
9
 N.m

2
/C

2
 . 

2. Uma carga puntiforme positiva Q1 = 16.10-6 C dista 40cm , no vácuo, de uma outra carga puntiforme 
negativa Q2 = -8,0.10-6 C. Determine a intensidade do campo elétrico num ponto médio P  , conforme a figura 
abaixo. 
   (K = 9.109 N.m2/C2) 
                                                          

                    
3.2 ELETRODINÂMICA – Estudo das cargas elétricas em movimento 
 
3.2.1 CORRENTE ELÉTRICA 
  
"As cargas elétricas em movimento ordenado constituem a 
corrente elétrica. As cargas elétricas que constituem a corrente 
elétrica são os elétrons livres, no caso do sólido, e os íons, no 
caso dos fluídos." 
 
Fluxo da corrente 
 
Foi definido que, no circuito elétrico, o fluxo da corrente vai do pólo positivo (+) para o pólo negativo (-) – 
corrente convencional. Os elétrons livres, porém, se movem do pólo (-) para o pólo positivo (+) – corrente real. 
 
Intensidade da corrente elétrica 

 
   ∆ q = n.e 
    onde: 
   i = corrente elétrica (A) 
   q = carga elétrica (C) 

                                    t = tempo (s) 

n = número de cargas 
e = carga elementar (C) 
e =  1,6.10-19 C 

Unidade de corrente elétrica no SI é ampère (A) 
 
Tipos de corrente 
 

t

q
i

∆

∆
=

p 
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- Corrente contínua 
É aquela cujo sentido se mantém constante.  
Ex: corrente de uma bateria de carro, pilha, etc. 

- Corrente alternada 
É aquela cujo sentido varia alternadamente.  
Ex: corrente elétrica usada nas residências. 

 
Propriedade gráfica 
 
No gráfico da corrente em função do tempo, a área sob a curva, é numericamente igual a quantidade de 
carga que atravessa o condutor. 
   i (A) 
 
         i 
                          A                         A = ∆ q 
 
           0       t1            t2           t (s) 
Efeitos da corrente elétrica 
 
Na passagem de uma corrente por um condutor observam-se alguns efeitos, que veremos a seguir. 
 
a) Efeito térmico ou efeito Joule: Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma 
corrente elétrica. Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, 
secadores de cabelo, lâmpadas térmicas etc. 
b) Efeito luminoso: Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás 
rarefeito faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos são aplicações desse 
efeito.  Neles há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. 
c) Efeito magnético: Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria, na região próxima a ele, um 
campo magnético. Este é um dos efeitos mais importantes, constituindo a base do funcionamento dos 
motores, transformadores, relés etc. 
d) Efeito químico: Uma solução eletrolítica sofre decomposição, quando é atravessada por uma corrente 
elétrica. É a eletrólise.  Esse efeito é utilizado, por exemplo, no revestimento de metais: cromagem, 
niquelação etc. 
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Por uma seção transversal de um fio de cobre passam 20C de carga em 2 segundos. Qual é a corrente 
elétrica? 
2. Em cada minuto, a seção transversal de um condutor metálico é atravessada por uma quantidade de 
carga elétrica de 12C. Qual a corrente elétrica que percorre o condutor? 
3. O filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 2A. Calcule a carga elétrica que passa 
pelo filamento em 20 segundos. 
4. Pela seção transversal de um condutor metálico passam 6.1020 elétrons durante 2s. Qual a corrente 
elétrica que atravessa o condutor? É dada a carga elétrica elementar: e = 1,6.10-19 C. 
5. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 8A. Determine o número de 
elétrons que atravessam uma seção transversal do condutor em 5s. É dada a carga elétrica elementar:  e =  
1,6.10-19 C. 
6. O gráfico abaixo ilustra a variação da corrente elétrica em um fio condutor, em função do tempo. Qual é a 
carga elétrica que passa por uma seção transversal desse condutor, em 5s? 
               i (A) 
                   30 
 
 



  

 30 

 
                     0                           5      t (s) 
 
3.2.2 TENSÃO ELÉTRICA 
 
Para que haja movimento de cargas elétricas em um circuito é necessário 
que alguma força ou pressão apareça para fazer com que essas cargas 
elétricas se movimentem. A esta pressão damos o nome de diferença de 
potencial ( d.d.p) ou tensão. 
 Chama-se tensão elétrica ou diferença de potencial (ddp), entre os 
pontos A e B, a relação: 
U = VA - VB, V é dado em Volts (V). 
Para que os portadores de carga se movimentem ordenadamente, é 
necessário que eles estejam sujeitos a uma diferença de potencial.  
O sentido da corrente elétrica convencional é do potencial elétrico maior 
para o potencial elétrico menor, sendo que os elétrons se movimentam, 
espontaneamente, no sentido contrário, ou seja, do menor para o maior potencial. 
 
3.2.3 Resistência elétrica 
 
A resistência elétrica (R) é uma medida da oposição ao movimento dos portadores de carga, ou seja, a 
resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentarem 
através do condutor. Quanto maior a mobilidade dos portadores de carga, menor a resistência elétrica do 
condutor. 
No SI, a unidade de resistência elétrica é o ohm ( Ω ) 
Assim, podemos classificar: 
 
1. Condutor ideal – Os portadores de carga existentes no condutor não encontram nenhuma oposição ao 
seu movimento. Dizemos que a resistência elétrica do condutor é nula, o que significa dizer que existe uma 
alta mobilidade de portadores de carga. 
2. Isolante ideal – Os portadores de carga existentes estão praticamente fixos, sem nenhuma mobilidade. 
Dizemos, neste caso, que a resistência elétrica é infinita. 
3. Resistores - Resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a 
integralmente em energia térmica. 
 
 
 
 
3.2.4 Lei de Ohm 
 
“Em um resistor ôhmico, mantido a uma temperatura constante, a ddp aplicada é diretamente proporcional a 
intensidade de corrente que o atravessa.” 
 

U= R.i 
U = (ddp) tensão (V) 
R = resistência elétrica ( Ω ) 
i = corrente elétrica (A) 

Curva característica de um resistor ôhmico R
i

U
=  (constante) 

              U                                                              
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              U3    

              U2 
              U1 

 
 
                 0            i1             i2         i3         i 
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Um chuveiro elétrico é submetido a uma ddp de 220V, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10A. 
Qual é a resistência elétrica do chuveiro? 
2. Determine a ddp que deve ser aplicada a um resistor de resistência 6 Ω  para ser atravessado por uma  
corrente elétrica de 2A. 
3. Uma lâmpada incandescente é submetida a uma ddp de 110V, sendo percorrida por uma corrente elétrica 
de 5,5A. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada. 
4. Nos extremos de um resistor de 200 Ω , aplica-se uma ddp de 100V. Qual a corrente elétrica que 
percorre o resistor? 
5. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 20V, é percorrido por uma corrente elétrica         de 
4  A. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3A, que ddp deve ser aplicada a ele? 
6. A curva característica de um resistor ôhmico é dada abaixo. Determine sua resistência elétrica. 
          U (V) 
              
             25 
             10   
 
                  0            2           5  i (A) 
 
 
3.3.5 POTÊNCIA ELÉTRICA 
 
Potência é a quantidade de trabalho efetuado na unidade de tempo. E é esse trabalho, realizado dentro de 
um tempo determinado, que representa a potência elétrica.   

P = U.i        P = R.i2         
R

U
P

2

=  

Unidade de potência no SI: W (watt) 
 
3.3.6 ENERGIA ELÉTRICA 
 
É a energia fornecida pelo gerador, para um receptor, a partir de uma outra forma de energia 
 
E = P. ∆ t 
 

E = energia (J, KWh)     P = potência (W)      ∆ t = tempo (s) 
No SI a unidade de energia é o joule (J), mas também é muito utilizado o kWh. 
1kWh é a energia consumida, com potência de 1kW, durante 1 hora. 
 
EXERCÍCIOS 
 

1. Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120V, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 
1A. Qual a potência da lâmpada? 
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2. Em um resistor, de resistência igual a 10 Ω , passa uma corrente com intensidade de 2A. Calcule a 
potência dissipada no resistor. 
3. De acordo com o fabricante, um determinado resistor de 100 Ω  pode dissipar, no máximo, potência de 
1W. Qual é a corrente máxima que pode atravessar esse resistor? 
4. Uma lâmpada de filamento apresenta o valor escrito sobre o vidro (40W, 60W, 100W). Qual o significado 
desse valor? 
5. Uma lâmpada de 100W permanece acesa durante 20h.  
a) Determine a energia elétrica consumida em kWh;  
b) Determine o custo que essa lâmpada representa considerando o preço do kWh igual a R$ 0,12. 
6. Um ferro elétrico consome uma potência de 1100W quando ligado a uma tensão de 110V. a) Qual a 
energia consumida (em kWh) em 2 horas; b) Qual é o custo da operação para 2 horas, sabendo que o preço 
do kWh é de R$ 0,12? 
7. Um fio de resistência elétrica igual a 50 Ω  é submetido a uma ddp de 20V. Qual a energia dissipada no 
fio em 1 minuto? 
8. Qual é o consumo de energia, durante um mês, em kWh, de um chuveiro de 4000W, que é utilizado meia 
hora por dia? 
 
3.2.7 ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO 
 
Para se estabelecer uma corrente elétrica são necessários, basicamente: um gerador de energia elétrica, um 
condutor em circuito fechado e um elemento para utilizar a energia produzida pelo gerador.  A esse conjunto 
denominamos circuito elétrico. 

 
a) Gerador elétrico: É um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica outra modalidade de energia. 
O gerador não gera ou cria cargas elétricas.  Sua função é fornecer energia às cargas elétricas que o 
atravessam. Industrialmente, os geradores mais comuns são os químicos e os mecânicos. 
 

� Químicos: aqueles que transformam energia química em energia elétrica.  Exemplos: pilha e bateria. 
� Mecânicos: aqueles que transformam energia mecânica em elétrica.  Exemplo: dínamo de motor de 
automóvel. 
                 i 
                                +     - 
 
 
b) Receptor elétrico: É um dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia, não 
exclusivamente térmica. O principal receptor é o motor elétrico, que transforma energia elétrica em mecânica, 
além da parcela de energia dissipada sob a forma de calor. 
                 i 
                             +       - 
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c) Resistor elétrico: É um dispositivo que transforma toda a energia elétrica consumida integralmente em 
calor.  Como exemplo, podemos citar os aquecedores, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, a lâmpada comum 
e os fios condutores em geral. 
 
 
 

d) Dispositivos de manobra ou controle: São elementos que servem para acionar ou desligar um circuito 
elétrico.  Por exemplo, as chaves e os interruptores. 
 
 
 
e) Dispositivos de segurança: São dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente de 
intensidade maior que a prevista, interrompem a passagem da corrente elétrica, preservando da destruição os 
demais elementos do circuito.  Os mais comuns são os fusíveis e os disjuntores. 
 
 
 
 
f) Dispositivos de medida: São utilizados nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica 
e a ddp existentes entre dois pontos, ou, simplesmente, para detectá-las. Os mais comuns são o amperímetro 
e o voltímetro  
 

� Amperímetro: aparelho que serve para medir a intensidade da corrente elétrica.   
 
 
 
 
� Voltímetro: aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito 
elétrico. 
 
 
 
 
3.2.8 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 
 
a) Associação de resistores em série: "Vários resistores estão associados em série quando são ligados um 
em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente." 
     i       R1             R2             R3 
                             
            U1                U2               U3             
 
   i        Req 

 
               
              U 
Req = resistência equivalente ( Ω ) 
U = ddp da associação (V) 
 
U = U1 + U2 + U3 

i = i1 = i2 = i3 

A 

V 
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Req = R1 + R2 + R3 
 
EXERCÍCIOS 
 

1. Considere a associação em série de resistores esquematizada abaixo. Determine: a) a resistência 
equivalente da associação; b) a corrente elétrica i; c) a ddp em cada resistor. 
 
         R1=2 Ω      R2=4 Ω      R3 =6 Ω  
 A                                                               B 
 
U=36V 
2. Na associação representada abaixo, a resistência do resistor equivalente entre os pontos A e B vale 
28 Ω . Calcule o valor da resistência R1. 
 
 
       R1                          10 Ω  
                                             4 Ω             6 Ω  
 
   A                                                 B 
3. Um fogão elétrico contém duas resistências iguais de 50 Ω . Determine a resistência equivalente da 
associação quando essas resistências forem associadas em série. 
4. Associam-se em série dois resistores, sendo R1=10 Ω  e R2=15 Ω . A ddp entre os extremos da 
associação é de 100V. Determine:  
 

a) a resistência equivalente da associação;  
b) a corrente que atravessa os resistores;  
c) a ddp e a potência dissipada em cada resistor. 
 
b) Associação de resistores em paralelo: "Vários resistores estão associados em paralelo quando são 
ligados pelos terminais de modo que fiquem submetidos à mesma ddp." 
                         i1       R1 

  
  i                      i2       R2 

                                          
                         i3        R3 

  
 
                               U 
i        Req 

 
 
              U 
Req= resistência equivalente ( Ω ) 
U = ddp da associação (V) 
U = U1 = U2 = U3 

i = i1 + i2 + i3 

321eq R

1

R

1

R

1

R

1
++=  

Para dois resistores :  
 Req = R1 x   R2 
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           R1 +  R2 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Duas resistências R1 = 2 Ω  e R2 = 3 Ω  estão ligadas em paralelo a uma bateria de 12 V. 
 Calcule: 
a) A resistência equivalente da associação;  
b) As correntes i1 e i2; 
c) A corrente total do circuito. 
 

 

2. Calcule o resistor equivalente da associação representada pela figura abaixo. 
                           R1=2 Ω  
  
                        R2=3 Ω  
                                          
                      R3=6 Ω  
  
 
3. Calcule o valor da resistência R1, sabendo que a resistência equivalente da associação vale 4 Ω . 
                               R1 
         
 
 
          
                            R2=12 Ω  
 

4. Na associação da figura, a corrente que passa por R1 é 3A. Calcule: a) a resistência equivalente; b) a 
corrente que passa por R2. 
 
               i1           R1= 8 Ω  
         
 
 
                 i2         R2=12 Ω  
 
 

5. No circuito esquematizado abaixo determine a resistência equivalente entre A e B. 
          
                               A                                 15 Ω  
                                               10 Ω      
                               B 
                                     
 
c) Associação mista de resistores 
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Determine a resistência equivalente das associações esquematizadas a seguir. 
a) 
                           R1=6 Ω  



  

 36 

                                                              R3=10 Ω  
                                                                
 
          
                            R2=12 Ω  
 
 
 
 
 
 
b) 
                        R1=2 Ω  
  
                        R2=5 Ω                   R4=5 Ω  
                                          
                         R3=10 Ω  
  
 
c) 
                              2 Ω  
          
                                                                  10 Ω  
                                                 10 Ω        
                         
          
                               8 Ω  
 
3.2.9 LEIS DE KIRCHHOFF 
 
1ª Lei 
Lei dos nós: Em um nó, a soma das intensidades de corrente que chegam é igual à soma das intensidades de 
corrente que saem. 
                                            i                       i 1                                                   
                                                                                                                 I1    
                                                                                                                                                         It 
                                                     i 2                                              It                             I2 
                   
                                                                                                                  I3 
                                                  i 
2ª Lei  
Lei das Malhas: Percorrendo-se uma malha num certo sentido, a soma algébrica das ddps é nula.                                                               
                    
  
                                                                                                                                           
                             Ut                        U1          U2       Ut = U1 = U2 
                   
                                                                                                                                                    
Exercícios 
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1. Considerando o circuito representado na figura, julgue os itens abaixo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. O circuito mostrado na figura abaixo é constituído de duas pilhas e três resistores ôhmicos, interligados por 
fios condutores ideais, nos quais são estabelecidas as correntes i1, i2, i3, i4 e i5, cujos sentidos foram 
arbitrariamente indicados. Quais os valores das correntes no circuito 

 
3.3 MAGNETISMO 
 
Dá-se o nome de magnetismo à propriedade que certos corpos possuem de atrair materiais ferrosos.  
Em época bastante remota, os gregos descobriram que certo tipo de rocha, encontrada na cidade de 
Magnésia, na Ásia Menor, tinha o poder de atrair pequenos pedaços de ferro. A rocha era constituída  pôr um 
minério  de ferro chamado de magnetita, e pôr seu poder de atração foi chamado de magnetismo. 
 
Pólos dos Ímãs 
 
Os pólos dos ímãs localizam-se nas suas extremidades e são denominados de Norte e Sul. 
Pólo magnético é toda superfície nas quais saem ou entram linhas magnéticas. Neles a força do ímã é maior, 
pôr ser esse local de maior concentração de linhas magnéticas.  
 
SENTIDO DAS LINHAS DE FORÇA DE UM ÍMÃ 
 

O sentido das linhas de força de um ímã, pôr convenção, é sempre do pólo norte para o pólo sul. 
 
FRAGMENTAÇÃO DE UM ÍMÃ 
 
Se um ímã for quebrado, em duas partes, por exemplo, cada uma das partes constituirá um novo ímã.  
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CAMPO MAGNÉTICO DO ÍMÃ 
 

Dá-se o nome de campo magnético do ímã ao espaço ocupado por suas linhas de força magnética. 
 

LEI DA ATRAÇÃO E REPULSÃO DOS ÍMÃS 
 

No ímã, observa-se o mesmo princípio das cargas elétricas. Ao aproximar-mos pólos de nomes diferentes se 
atraem e pólos de nomes iguais se repelem. 
 

 

MAGNETISMO TERRESTRE 
 

O Pólo Norte geográfico da Terra é, na realidade, o pólo sul magnético e o pólo sul geográfico é o pólo norte 
magnético. Esta é a razão pela qual o pólo norte da agulha de uma bússola aponta sempre para o Pólo Norte 
geográfico. 
Outras causas do magnetismo terrestre são as correntes elétricas (correntes telúricas) originadas na 
superfície do globo em sua rotação do Oriente para o Ocidente, e a posição do eixo de rotação da Terra em 
relação ao Sol.  
 
IMÃS ARTIFICIAIS 
 

São aqueles fabricados pelo homem, e podem ser obtidos pelo contato ou atrito com outro ímã ou pela 
influência de uma corrente elétrica. Esses ímãs oferecem grande vantagem sobre os naturais, pois, além de 
proporcionar maior força  de atração, podem ser fabricados em tamanho e formato variados. 
Os ímãs artificiais são classificados em permanentes e temporários. 
 
TEORIA MOLECULAR DA MAGNETIZAÇÃO 
 
Esta teoria presume que cada molécula de um material magnetizável constitui um diminuto ímã (ímã 
elementar), cujos eixos encontram-se desalinhados entre si. Sem alinhamento dos ímãs elementares, o corpo 
não apresentará efeito magnético. 
 
 
                                                                                         Barra de aço não magnetizada  
 
 
 
  
  
 
 
 
PERMEABILIDADE MAGNÉTICA 
 
É a condutibilidade magnética, ou seja, a facilidade que certos materiais oferecem à passagem de linhas 
magnéticas. São classificados em: 

                                                              

 

 
Barra de aço sob ação de um campo magnético 
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a) Paramagnéticos: são materiais que têm imantação positiva, porém constante. Exemplo: alumínio, platina e 
outros materiais que são atraídos dentro do campo magnético. Contribuem muito pouco para o aumento da 
intensidade do campo magnético. 
b) Ferromagnéticos: são materiais que têm imantação positiva, porém não constante, que dependem do 
campo indutor. Exemplo: ferro, níquel, cobalto, etc. Essas substâncias têm elevada contribuição para o 
aumento do campo magnético. 
c) Diamagnéticos: são materiais que têm imantação negativa e constante, como: bismuto, cobre, prata, zinco 
e outros, que são repelidos para fora do campo magnético. Esses materiais contribuem para o 
enfraquecimento do campo magnético. 
 
RELUTÂNCIA MAGNÉTICA  
 
Ë a propriedade de certas substâncias se oporem à circulação, nelas, do fluxo magnético. 
 
FLUXO MAGNÉTICO 
 
O fluxo de um campo magnético é o número total de linhas de forças que compreende esse campo. 

 
À esquerda, as linhas de fluxo que cruzam o entreferro de um ímã. À direi- 

ta, as linhas de fluxo magnético acompanham o anel de ferro doce, que mais 
permeável do que o ar. 

 
BLINDAGEM MAGNÉTICA 
 

É o processo de isolamento de um corpo da ação de um campo magnético. Para blindarmos um corpo da 
ação de um campo magnético, basta envolvê-lo com um material de alta permeabilidade magnética. 
 
3.5 ELETROMAGNETISMO 
 
3.5.1 CAMPO MAGNÉTICO 
 
"Campo magnético é toda região ao redor de um imã ou de um condutor percorrido por corrente elétrica." 
 
Pólos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se 
atraem. 
Se seccionarmos um imã ao meio, surgirão novos pólos norte e sul em 
cada um dos pedaços, constituindo cada um deles um novo imã. 
 
3.5.2 Força magnética 
 
"Uma carga elétrica q lançada dentro de um campo magnético B, com uma velocidade v, sofre a ação de uma 
força F”. 
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                        q 
 
                                                                      B

ρ
 

                                     v
ρ

       θ  
            F

ρ
 

 
F = qvB sen θ   
 
REGRA DA MÃO DIREITA 

 
 
 
 
 
3.5.3 ELETROÍMÃ 
 
Denominamos eletroímã um aparelho constituído de ferro doce 

(ferro que foi inicialmente aquecido e, em seguida, esfriado lentamente), ao redor do qual é enrolado um 
condutor ou bobinas. Quando há passagem de corrente o ferro se imanta, quando cessa a corrente, este se 
desimanta.  O material atraído pelo eletroímã denomina-se armadura. 
Utilizados como guindaste eletromagnético, campainha elétrica, etc.  

 
Exercícios 
 

1) Uma partícula de carga 6.10-8 C é lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme de 
intensidade 4.10-2 T, com velocidade 103 m/s. Determinar a intensidade da força magnética que atua sobre 
ela. 
2) Uma carga elétrica puntiforme de 20.10-6 C é lançada com velocidade de 4m/s, numa direção 
perpendicular a um campo magnético, e fica sujeita a uma força de intensidade 8.10-5 N. Qual a intensidade 
do campo magnético? 
3) Uma carga elétrica de 10-15 C é lançada perpendicularmente a um campo magnético de 10-2 T, 
ficando sob a ação de uma força de 10-15 N. Determine a velocidade com que a carga foi lançada no campo. 
4) Uma partícula elétrica de carga q=4.10-6 C desloca-se com velocidade 2.102 m/s, formando um 
ângulo q = 45o com um campo magnético uniforme de intensidade 16.104 T, conforme indica a figura. 
Determine a força magnética que atua sobre a partícula. 
5) Uma agulha magnética gira livremente em torno de um eixo horizontal. Quando colocado num ponto 
do globo terrestre situado próximo ao pólo norte, ela forma com a horizontal um ângulo, em radianos, igual à: 
6) Um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente de 4,5A. Qual a intensidade do campo 
magnético a 30 cm do fio é de: considere µo = 4π.10-7 Tm/A  
7) (UEL-RJ) No equador geográfico da terra, o campo magnético terrestre tem sentido do: 
a) centro da terra para o espaço exterior  b) norte para o sul geográfico    c) sul para o norte geográfico 
d) sul para o norte magnético  e) oeste para leste 
 

 

a) O polegar indica o sentido da corrente elétrica, 
sempre perpendicular ao campo magnético. 

 

b) Os outros dedos indicam o sentido do campo 
magnético. 

 

c) A palma da mão indica o sentido em que a força é 
aplicada. A força é perpendicular à corrente e ao 
campo magnético.  
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8) Um anel condutor de massa M e um ímã com o dobro de sua massa, encontram-se frente a frente e em 
repouso, em uma superfície em que pode ser desprezado o atrito do movimento do ímã e do anel. A face do 
pólo norte do ímã fica confrontando o plano do anel. Em um determinado instante, estabelece-se uma 
corrente no anel de tal forma que o seu sentido é anti-horário, visto por um observador posicionado além do 
pólo sul do imã sobre a reta que une o ímã e a espira. 
Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. A força de repulsão sobre o ímã é de igual intensidade à força de repulsão sobre o anel. 
II. A força de atração sobre o ímã é de igual intensidade à força de atração sobre o anel. 
III. O módulo da aceleração do anel será o dobro do módulo da aceleração do ímã. 
IV. O torque mecânico da espira cancela a energia magnética do ímã. 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
a) I e III.  b) I e IV.  c) II e III.  d) I, II e IV.          e) II, III, IV. 
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