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Resumo 
Desde o início pensava-se em uma forma de ajudar a população a economizar energia, 
pois com o avanço da tecnologia, fica cada vez mais difícil. E foi com a ajuda de um 
professor que podemos associar resistores com economia.   Desde então começamos 
a estudar e entender as Leis de Ohm e Joule para a física e para o nosso projeto. 
   Nas casas podemos notar que para cada lâmpada há um interruptor e que a energia 
que passa por elas é "individual", e pagamos caro por isso. Baseamos-nos em Joule em 
relação a ligar as lâmpadas puxando energia de apenas uma. E com isso notamos a 
economia de energia. 
   A maioria das pessoas se pergunta: Por que estudar Física? Porque simplesmente 
ela faz parte da nossa vida 
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Introdução 

A Eletrodinâmica é a parte do eletromagnetismo dedicada aos fenômenos elétricos em 

que as cargas elétricas se movem. Ou seja é o que chamamos de corrente elétrica.  

Podemos definir corrente quando ao ligarmos um fio a uma fonte de energia, aparece 

uma força de origem elétrica, devido à existência de um campo elétrico produzido pela 

fonte de energia. Essa força age sobre cada um dos elétrons livres e dos íons da rede 

cristalina. Como os íons possuem grande massa e interagem entre si, praticamente não 

se movem, enquanto que os elétrons livres, ao serem acelerados por essa mesma 

força, acabam produzindo um movimento ordenado chamado de corrente elétrica. A 

corrente possui vários efeitos: 

• Efeito Joule: Ao ligarmos um fio metálico a uma fonte de energia externa 

aparece em seu interior um campo elétrico. A ação desse campo sobre os 

elétrons livres se dá através da força elétrica, acelerando-os e aumentando sua 

energia cinética de translação, que é transferida aos íons da rede cristalina por 

meio de choques. Esses choques aumentam a energia cinética de vibração da 

rede, o que é percebido como aumento da temperatura. Tem aplicação ferro 

elétrico, chuveiro, secador de cabelo, etc. 

•  Efeito luminoso: gerar luz. 

• Efeito magnético: gerar campo magnético. Sempre ocorre. Com aplicações em 

motores elétricos, transformadores,etc. 

• Efeito fisiológico: choque (contração muscular devido à passagem de corrente 

elétrica), queimaduras de tecido (pele). Aplicação muito importante desfibrilador. 

- de 0,5 mA a 2 mA → limiar de sensibilidade; 

- de 2 mA a 10 mA → dor, contrações musculares; 

- de 20 mA a 100 mA → parada respiratória; 

- de 100 mA a 3 A → pode ser fatal (fibrilação ventricular). 



• Efeito químico: produzir reações químicas (soluções eletrolíticas: cromação 

(talheres), galvanização, etc.). 

Resistores. Lei de Ohm 

Resistores são dispositivos presentes nos circuitos elétricos cuja propriedade é a total 

conversão de energia elétrica em energia térmica. (Efeito Joule) 

Leis de Ohm 

1. Primeira Lei de Ohm. 

Nos chamados condutores Ôhmicos, mantida constante a temperatura e variando a 

tensão (V) da fonte, Ohm mediu a intensidade de corrente elétrica (i) no circuito e 

observou uma igualdade na razão entre V e i, verifica-se a seguinte relação: V = R I 

2. Segunda Lei de Ohm. 

Verifica-se que a resistência (R) depende do comprimento (L), da área do condutor (S) 

e do tipo de material que constitui o fio (ρ). 

 

3. Lei de Joule: Potência elétrica (P) 

Um dispositivo elétrico, submetido a d.d.p (U) e percorrido por uma corrente elétrica (i), 

dissipa uma potência (P) dado por:  

            

 

 

 



Associação de Resistores 

Associar resistores é uma prática muito comum quando se trabalha com circuitos 

elétricos, sejam eles simples ou complexos. A necessidade de se obter um valor de 

resistência diferente do fornecido por um único resistor, ou mesmo a necessidade de se 

obter uma corrente elétrica maior ou menor em um circuito são as causas mais comuns 

que nos levam a esse tipo de associação. 

Associação em série: Produz uma resistência equivalente maior que os resistores 

individuais da associação. 

Objetivo: Distribuir tensões (d.d.p) e aumentar a resistência no circuito. 

� A intensidade da corrente que percorre o resistor equivalente é igual à intensidade 

da corrente que percorre cada resistor associado. Então maior resistência dissipada 

maior potência (P=R.i²). 

 

� A resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências associadas. Se 

um resistor da série no circuito queimar, os demais param de funcionar. 

� A tensão total é a soma das tensões parciais. 

 

Associação em paralelo: Produz uma resistência equivalente menor que os resistores 

individuais da associação. 

 

Objetivo: Reduzir as resistências do circuito e distribuir correntes. Aplicação em 

residências. 

� A diferença de potencial entre os terminais do resistor equivalente é igual à 

diferença de potencial entre os terminais de cada um dos resistores associados. 

� O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências 

associadas. 



� A intensidade da corrente total é a soma das intensidades das correntes 

parciais. 

� Nas residências, a ligação é feita em paralelo, a d.d.p. da fonte é constante, 

então, maior resistência dissipada menor potência (P=V²/R). 

Associação mista de resistores: É aquela que contém simultaneamente aparelhos 

em série e paralelo. 

Observação: Em uma associação em série de lâmpada, brilha mais a lâmpada de 

menor potência nominal. Em paralelo, brilha mais a de maior potência nominal. 

 

   Baseando-se nos estudos de Joule e Ohm para no projeto foi colocado em prática 

todo nosso entendimento neste projeto.Mostrando os três tipos de associação:em 

Série, Paralela e Mista. Além de explicar para população como economizar energia de 

forma sustentável e ajudar o meio ambiente.                   

   A Associação em Série consiste em um só caminho para a corrente percorrer (que é 

a corrente total que sai do gerador), que percorre necessariamente todos os resistores 

em série. Sabendo disso, podemos calcular a queda de tensão em cada resistor 

usando a Lei de Ohm, e, podemos ao invés de colocar um único resistor, colocar vários 

em série cuja soma do valor ôhmico seja igual ao resistor que precisamos. 

   A Associação Paralela consiste em associar os resistores em paralelo, que de 

acordo com a Lei de Ohm aplicada na resistência equivalente e nos resistores em 

paralelo, coloca-se a tensão total em evidência, e obtém-se a fórmula geral da 

associação em paralelo. 

   A Mista é simplesmente a paralela junto com a série, mas não há regra que funcione 

sempre, que conta muito com a criatividade e conhecimento de cada um, que pode 

optar por resolver primeiro as séries ou os paralelos.    

   E as ideias de Joule e Ohm é exatamente isso, quando a corrente elétrica atravessa 

um material condutor, há a produção de calor, e essa produção é devida ao trabalho 

realizado para transportar as cargas através do material em determinado tempo. 

   A 1° lei de Ohm trata da diferença de potencial entre os terminais de um circuito é 



igual ao produto da resistência desse circuito pela intensidade da corrente elétrica do 

mesmo, e a 2° lei descreve as grandezas que influenciam na resistência elétrica de um 

condutor; e Lei de Joule fala de quando passa uma corrente elétrica é transformada em 

energia calorífera. 

   O lado positivo do efeito Joule é que podemos ter água quente no chuveiro elétrico, 

na torneira elétrica e no ferro elétrico. 

   Já o lado negativo é que há um grande desperdício na transmissão de energia até os 

grandes centros consumidores (perdas em torno de 40%). 

   Com base nesses interessantes conhecimentos montamos a associação de 

resistores (um projeto já existente), mas com a ideia de economizar energia através 

disso. 

 

Justificativa: 

   Montamos este projeto com o intuito de mostrar como a associação de resistores 

contribui para a diminuição do consumo de energia, e assim contribuir para a 

preservação do meio em que vivemos, sem poluições constantes e conscientizando a 

população a economizar e cuidar de seu planeta. Mostrar que tudo está conectado e 

impedindo ou facilitando a passagem de energia por meio de corrente elétrica, ilustrado 

por lâmpadas. Além do mais  conteúdos da física podem ser transmitidos através de 

experimentos e não só por meio de aulas teóricas. Portanto nos baseamos nos estudos 

de Joule e Ohm para colocar em prática todo nosso entendimento neste projeto, 

inclusive iremos dar dicas de como economizar energia elétrica. 

  

Motivação: 

   Aproveitamos um projeto antigo cedido pelo professor e montamos o nosso dando 

uma cara nova ao mesmo, e ajudando nas explicações de aulas práticas futuras. Nos 

baseamos nas leis e contribuições de Joule e Ohm para a física e juntamente com este 

trabalho, para o futuro de nosso planeta.  

 

Objetivo: 

   Diminuir cada vez mais o consumo de energia nas casas de famílias brasileiras e 



contribuir para o desenvolvimento sustentável de nosso planeta. 

 

Objetivo Geral: 

Mostrar para as pessoas a importância da reação em cadeia da energia.                              

                                                                                            

Objetivos Específicos: 

Explicar para a população como essa reação pode ajudar a economizar energia. 

Relacionar para o cidadão o Efeito Joule 

 

Materiais: 

   -01 Tábua 

   -Pregos e Parafusos 

   -05 Tomadas 

   -Interruptores 

   -03 Lâmpadas 

   -Fios 

   -Mangueira transparente (60 cm) 

 

Metodologia: 

02/08/2012- Fizemos o orçamento sobre o que iríamos gastar. 

03/08/2012- Determinamos a quantia que cada integrante do grupo deveria contribuir. 

06/08/2012- Arrecadamos o dinheiro e começamos escrever a parte escrita do projeto. 

07/08/2012- Nos reunimos para iniciarmos a parte prática e continuarmos a fazer 

nossas anotações. 

08/08/2012- Final da reunião do grupo para conclusão da parte escrita do projeto.  

09/08/2012- Continuamos a parte prática do projeto. 

 

Resultados Esperados: 

   Diminuição no consumo de energia pelas leis da eletrodinâmica: Leis de Joule e 

Ohm. Com isso podemos levar energia a várias comunidades de forma mais 

econômica. No experimento mostramos como seria o efeito em uma comunidade de 



maneira menor e representativa, obtendo a economia de energia. Isso pode ser 

comparado ao fusível. 
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Anexo(s): 

 



OBS: Foi colocado estas ilustrações pois o projeto produzido por nós não ficou pronto a 

tempo de mandar a foto do mesmo, mas que já está em fase de finalização. Onde 

abordaremos associações série, paralela e mista num circuito mais o Efeito Joule. 

 

 

 

 


