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A origem da palavra electricidade ou eletricidade é de Tales de Mileto, 
quando na Grécia antiga observou que ao esfregar um pedaço de 
âmbar na pele de um carneiro, este tinha a capacidade de atrair 
pequenos pedaços de palha, somente em 1600 o físico e médico inglês 
William Gilbert publica o livro De Magnete, Magneticisque Corporibus, 
et de Magno Magnete Tellure sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o 
grande ímã terrestre, em seu livro, ele também estudou eletricidade 
estática usando âmbar; em grego, âmbar é chamado eléktron, então, 
Gilbert decidiu chamar isso de eletricidade e pronto.

História da Eletricidade
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Classificação dos materiais encontrados na natureza – Podemos dividir os materiais em 
três grupos distintos:a) Condutores – a sua principal característica, é a sua capacidade 
de conduzir corrente elétrica de um átomo para outro, através dos elétrons livres. Ex.: 
os metais.b) Isolantes – nos materiais isolantes, não há praticamente deslocamento de 
cargas elétricas. Ex.: Borracha, vidro, fenolite.c) Semicondutores – são aqueles que 
apresentam simultaneamente características dos isolantes e dos condutores. Ex.: O 
silício e o germânio, os quais são encontrados na natureza.

Materiais Condutores e Isolantes
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Para entender isso tudo vamos começar com o Potencial elétrico que é a capacidade 
que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras 
cargas elétricas, o maior potencial elétrico que existe é a terra com o valor zero. A 
brincadeira começa quando aproximamos dois corpos de potenciais elétricos 
diferentes, a isto chamamos de diferença de potencial (d.d.p.) ou Tensão elétrica, feito 
isto, então o corpo de menor potencial elétrico tende a querer compartilhar de suas 
cargas com o corpo de maior potencial elétrico, e isto irá acontecer pelo caminho mais 
fácil provocando um movimento ordenado das cargas elétricas do menor potencial 
elétrico para o maior potencial elétrico, a este fenômeno chamamos de Corrente 
elétrica e por fim a Resistência elétrica que é a dificuldade oferecida pelos materiais à 
passagem da corrente elétrica.

As Grandezas Elétricas
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Formula da Tensão      V=P
                                            I

Formula da Potência   P=V . I

Formula do consumo  

Formula da Corrente   I=P
                                           V

Triangulo da Resistência

U

R I

Formulas 
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A Tensão elétrica – É a diferença de potencial elétrico (DDP) entre dois pontos 
de um circuito.    DDP = Va – Vb 
A unidade de medida da tensão elétrica é o Volt indicada pela letra (V).
Temos do tipo alternada (AC): é uma corrente elétrica cujo sentido e valor 
variam com o tempo. 
Temos do tipo contínua (DC): é uma corrente elétrica cujo sentido e valor não 
variam com o tempo.

Tensão Elétrica

Chave teste

Ferramenta utilizada para conferência
Se existe tensão (DDP).
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Corrente ElétricaCorrente Elétrica

Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado das carga elétricas por um 
condutor de eletricidade. Este condutor elétrico pode ser um fio, um cabo, uma trilha de 
uma placa, ou até mesmo a água. 
isso só irá existir em um circuito fechado, quando esse é submetido a uma diferença de 
potencial elétrico, nesse momento passa a gerar um campo eletromagnético e calor 
nesse condutor.
A unidade de medida da corrente elétrica é o Ampère indicada pela letra (A).
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Corrente ElétricaCorrente Elétrica
A corrente elétrica pode ser medida a partir de sua intensidade, que nada mais é 
que quantidade de carga elétrica movimentada por unidade de tempo. Esta 
intensidade é chamada de Ampére, e é indicado pela abreviação A. Para efeito de 
cálculo, a intensidade da corrente elétrica é representada pela letra i, e pode ser 
calculada a partir da fórmula: i = V / R, sendo V a tensão elétrica e R a resistência 
elétrica.

Amperímetro

Tabela de fios e corrente suportada
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Potência ElétricaPotência Elétrica
A potência elétrica –  É o trabalho realizado pelas cargas elétricas.
A unidade de medida é o watt (W)

(W) watt é a potência gerada por uma corrente de 1ª passado por um condutor 
submetido a uma tensão de 1 volt.
A potência elétrica possui uma relação direta com a voltagem e com a corrente elétrica.

Eletricidade Básica

Unidades de potência e energia elétrica
potência elétrica
As duas unidades de potência mais usadas são o watt (W) e o quilowatt (kW). Elas estão 
representadas no quadro abaixo, assim como a conversão entre elas:
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No Sistema Internacional, a unidade de energia elétrica é o joule (J), mas na prática 
usamos o quilowatt hora (kWh). A conta de consumo de eletricidade da sua 
residência vem nessa unidade. Observe a figura a seguir:

Eletricidade Básica

Potência ElétricaPotência Elétrica

Note que o kWh é uma unidade de medida grande e por isso ela é compatível para o 
uso nas medidas de energia elétrica. Imagine que sem avisar a companhia de 
fornecimento de energia elétrica resolvesse enviar a conta de luz em joules. O valor da 
energia consumida seria o valor em kWh multiplicado por 3.600.000J. O resultado seria 
um valor muito grande que no mínimo resultaria em um susto no dono da conta.
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Cálculo do consumo de energia elétrica

Vamos por meio de um exemplo bem simples ver como é feito o cálculo do consumo 
de energia elétrica. Considere um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de 
potência de 5.200W. Primeiro, devemos passar a potência do chuveiro para kW e o 
tempo do banho para horas.

Eletricidade Básica

Potência ElétricaPotência Elétrica

Com a potência em kW e o tempo em horas, o resultado do consumo já sairá em kWh. 
Para obter esse consumo, usaremos a formula que foi apresentada na primeira figura 
deste artigo, pois nós temos o tempo e a potência do chuveiro.
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Se soubermos o valor do kWh cobrado pela concessionária, poderemos determinar 
qual foi o custo desse banho. Vamos tomar o preço cobrado pela concessionária que 
fornece energia na minha casa, que vale R$ 0,32, e vamos multiplicar esse valor pelo 
valor da energia consumida durante o banho, nesse caso, 0,87kWh.

Eletricidade Básica

Potência ElétricaPotência Elétrica
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Plano de Estudo

01- Num escritório estão instaladas 10 lâmpadas de 100w. Qual a potencia total do 
circuito? Qual a corrente do circuito? (110v e 220v)
02- Um chuveiro elétrico trabalhando em 220v e 2A tem uma potência equivalente a 
quanto?
03- Um motor atravessado pela corrente de 10A, transforma isso em uma potência 
de 80w. Qual a tensão do circuito?
04- Em uma LAN house com 10 PC’S(cada um com 200w), qual o consumo de energia 
por hora?
05- Um rádio do Paraguai veio com a seguinte indicação: 15w PMPO. Ele funciona 
com 4 pilhas (1,5v cada) e com o volume no máximo a corrente chega a 0,5A. Qual a 
verdadeira potência consumida por ele?
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Resistência Elétrica

Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da 
corrente elétrica pelo mesmo, quando existe uma diferencia de potencial aplicada.

Sua unidade de medida é o OHM 

# A resistividade de um condutor é tanto maior quanto maior for seu comprimento.
# A resistividade de um condutor é tanto maior quanto menor for a  área de sua 
seção transversal, isto é, quanto mais fino for o condutor.
# A resistividade de um condutor depende do material de que ele é feito.
#A resistividade de um condutor depende da temperatura na qual ele se encontra.

Fixando
A)Tensão                                       (    ) 
B)Corrente                                    (    )  V
C)Resistencia                                (    )  A
D)Potência                                    (    )  W
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Aterramento
O aterramento é um sinal que contém zero volt absoluto.  Ele é usado para 

igualar o potencial elétrico entre equipamentos elétricos. Normalmente o terra é 
ligado à carcaça metálica do equipamento onde o gabinete seja plástico, o terra é 
ligado á carcaça metálica existentes no terra do equipamento. Você deve estar se 
perguntando qual é a diferença entre o terra e o neutro, já que ambos possuem 
potencial zero. Acontece que o fio neutro pode ficar  “sujo” devido a fugas 
apresentadas pelos equipamentos elétricos presentes na sua casa ou trabalho.

T

N F

T

N F

Tomadas 2P+T
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Estabilizadores

Eletricidade Básica

Todo computador deve ser ligado à rede elétrica no mínimo através de 
um estabilizador de tensão. O estabelecimento de tensão é 
equipamento responsável por manter a tensão em sua saída estável, 
mesmo que haja variações na rede elétrica. Os estabilizadores são 
equipamentos eletrônicos responsáveis por corrigir a tensão da rede 
elétrica para fornecer aos equipamentos uma alimentação estável e 
segura. Eles protegem os equipamentos contra sobretensão, 
subtensão e transientes. Uma pequena margem de estabilizadores 
também possuem um filtro de linha interno. 



Rua Jorge Tasso Neto, 318 - Apipucos, Recife-PE       Fone: (81) 3441 – 1428

Eletricidade Básica

FUNÇÕES BÁSICAS

 1-Proteger os cabos contra sobrecargas e curto-circuitos. 
2-Permitir o fluxo normal de corrente sem interrupções. 

 3-Garantir a segurança das instalações e dos utilizadores. 

DEFINIÇÃO

Dispositivo de manobra (mecânico) e de proteção capaz de 
estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições 

normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo 
especificado e interromper correntes em condições anormais 

especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito. 

Disjuntores
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Filtro de Linha

Os filtros de linha, também chamados popularmente de “réguas”, são dispositivos equipados 
com um fusível, varistores, capacitores e indutores. O objetivo deste equipamento é evitar 

a passagem de altas correntes para os aparelhos nele conectados. 
Quando isso ocorre, o fusível “queima”, ou seja, corta a energia que alimenta o filtro.
Os varistores, em combinação com capacitores e indutores, controlam a entrada de 

longos picos de voltagem, além de garantir filtragem contra altas frequências, produzidas 
por equipamentos como liquidificadores, batedeiras, alguns ventiladores, entre outros.

Eletricidade Básica
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A grande maioria das casas não tem em seu projeto elétrico o aterramento. Muitos 
eletricistas acham que é só colocar um fio preso no chão , que já é o suficiente, ou então 
“resolvem” o problema colocando o neutro junto do aterramento. Conclusão: continua a 
besteira feita.
Como solução foi inventado o “modulo isolador”, ele não é um No-break, e possui algumas 
das funções primordiais de um estabilizador (filtrar ruídos na corrente e estabilizar a 
tensão), sem contar na grande vantagem que ele te dá que é a de substituir o aterramento 
manual. Com ele você não precisará dos malas eletricistas que cobrarão o olho da cara e 
farão um serviço meia boca.
Ele serve muito bem para o micro, além de aparelhos de home theater, televisão e outros 
aparelhos eletrônicos .

Módulo Isolador

Eletricidade Básica



Rua Jorge Tasso Neto, 318 - Apipucos, Recife-PE       Fone: (81) 3441 – 1428

O No-break (que em inglês é chamado UPS, Uninterruptible Power Supply) é um dispositivo
Que oferece uma proteção estra ao seu equipamento. No caso da falta de energia elétrica, o
No-break continua alimentando o seu micro durante o tempo necessário para que você salve
O seu trabalho. Essa alimentação é provida por uma bateria, que fica sendo carregada
Enquanto a rede elétrica está funcionando corretamente.

No-breack
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