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1. Sistema Internacional de Unidades 
 

1.1 Sistema de Unidades-MKS (SI) 
 
A engenharia eléctrotécnica usa o sistema de medidas MKS na sua versão moderna, 
SI. 

 
Tabela 1. Unidades Mecânicas Fundamentais no Sistema MKS: 

 
UNIDADES PRINCIPAIS 

Grandeza Unidade 
Comprimento l metro M 
Massa m quilograma kg 
Tempo t segundo s 
    

UNIDADES DERIVADAS  
Força F, f Newton N 
Energia W, w joule J 
Potência P, p watt W 
 
Tabela 2. Unidades Eléctricas 

UNIDADES ELÉCTRICAS  
Grandeza Unidade 

Carga Q, q Coulomb C 
Potencial V Volt V 
Corrente I, i Ampère A 
Resistência R, r Ohm Ω 
Condutância G, g Siemens S 
Indutância L Henry H 
Capacitância C Farad F 
 

1.1.1 Definições: 
  

 Newton : 

È a força produzida por uma aceleração de 1 m/s2 sobre uma massa de 1 kg, isto é:
 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] 
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 Joule: 

É o trabalho realizado por uma força de 1 N para deslocar uma massa de 1 kg numa 
distância de 1 m, isto é: 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]mdxNFJW ====  

 watt: 

É a energia transferida durante o intervalo de tempo de 1 s, isto é: 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]]
[[[[ ]]]]sdt

JdW
wp ====

 

1.2 Carga Eléctrica 
 

Existem 2 tipos de carga eléctrica carregada por partículas elementares chamadas de 
portadores de carga: positiva e negativa . Os portadores de carga positiva são 
protões  e os de carga negativa, electrões . Todas as demais cargas são múltipos 
inteiros desta cargas elementares.  

 
As cargas eléctricas presentes num determinado meio comportam-se da seguinte 
forma: repelem-se  se forem de mesmo sinal e atraem-se  se forem de sinais 
contrários. 
 
A unidade da carga eléctrica é o Coulomb. A carga transportada por um electrão 

(-e) e um protão (+e) é 1,602x10-19 C . Por esta carga ser muito pequena é  

comum expressá-la em submúltiplos do Coulomb de acordo com a tabela 3 a  

seguir. 

Tabela 1.3. Submúltiplos usuais do Coulomb 

Submúltiplo Símbolo Factor de Multiplicação 

Micro-Coulomb μC 10-6 

Nano-Coulomb ηC 10-9 

Pico-Coulomb pC 10-12 
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1.3 Lei de Coulomb 
 

A lei de Coulomb governa a força de interação de duas cargas num determinado meio 
homogêneo. 

1.3.1 Força entre duas cargas no vácuo 
 

2
21

0 r

QQ
4

1
F 









εεεεππππ
====

 

Onde: 

Q1 e Q2→ são duas cargas puntiformes; 

r→   a distância entre as duas cargas; 

ε0→  Permissividade  do vácuo que depende das unidades usadas para 

Q1 , Q2 ,  r e F.  

Se F[N]; r[ m]; Q 1  [C]  e Q 2 [C], Então:        ε0=8,85x10-12 [ C2/N.m2 ] 

Entretanto, se definir-se: 

04
1

k
εεεεππππ

====
 

Então: 

  
2

21

r

QQ
kF ====

onde  

 

k→ É uma constante de proporcionalidade que depende também das 

unidades usadas para Q1 , Q2 ,  r e F.   

 
Se F[N]; r[ m]; Q1  [C]  e Q2 [C]  k=9x10

9
[ N.m

2
/C

2
] 

1.3.2 Força entre duas cargas em meio diferente do vácuo: 
 

Para um meio diferente do vácuo as forças causadas pelas cargas induzidas no meio 
reduzem a força resultante entre as cargas livres mergulhadas no meio. A força 
resultante é dada por: 
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Onde ε é a permissividade de qualquer meio circundante. Em geral, para um meio 

circundante arbitrário diferente do ar, ε>ε0. Para o ar, ε é apenas ligeiramente maior 

que ε0    e para a maioria dos propósitos é considerado igual a  ε0 . Para os demais 

materiais,  

0rεεεεεεεε====εεεε
 

Onde  εr é uma constante adimensional, chamada de constante dieléctrica relativa ou 

capacidade indutiva específica do material entre as cargas. ε=Kε0 é também chamada 

de permitividade  do material e ε0 permitividade do vácuo. Para o vácuo, K=1 e ε=ε0 . 

A unidade de carga, o Coulomb, pode ser definida como a quantidade de carga que, 

colocada a um metro de distância de uma outra igual e do mesmo sinal, no vácuo, 

repele-a com uma força de 9x109 N. Os submúltiplos mais usados são: 

  1µC= 1 microcoulomb=10-6 C; 

  1 pC= 1 picoulomb = 10-12 C. 

1.4 Diferença de Potencial (d.d.p.) V ou Tensão Elé ctrica 
 

A diferença de potencial entre dois pontos V, é a medida do trabalho necessário para 
transferir uma carga unitária de um ponto para o outro. A d.d.p. entre dois pontos é 
medida em [ Volts ]. O volt é a diferença de potencial entre dois pontos quando é 
necessário o trabalho de um Joule para a transferência de 1 Coulomb de um ponto 
para o outro. Portanto, 

 [[[[ ]]]] 




====
C
J

1V1  

Uma carga Q que se desloca entre dois pontos de um circuito externo, entre os quais 
existe uma ddp V, executa um trabalho medido por QV, ao se deslocar do ponto de 
potencial mais elevado para o de potencial mais baixo. 
 
Um elemento activo, por exemplo, uma bateria ou gerador, tem uma força electromotriz 
(f.e.m.) se ele exerce trabalho sobre uma carga que o atravessa. A carga recebe 
energia eléctrica ao se deslocar do terminal de menor para o de maior potencial. A 
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f.e.m. é medida pela d.d.p. entre os terminais quando o gerador não está debitando ou 
drenando corrente. Em outras palavras, em vazio. 
 

1.5 Corrente i 
 

O material que contém electrões livres, capazes de se deslocarem de um átomo para o 
seguinte, é um condutor. Aplicando-se nele uma d.d.p., os electrões ganham energia 
cinética e se deslocam. 
 
Quando uma carga Q está sendo transferida de um ponto para o outro de um condutor, 
existe nele uma corrente eléctrica. Se a carga é transferida na razão constante de 1 
C/s, a corrente constante existente é 1 Ampère. Portanto, 

[[[[ ]]]] 




====
s
C

1A1  

 
Em geral, a corrente eléctrica eléctrica instantânea i num condutor é dada por: 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]]
[[[[ ]]]]sdt
CdQ

Ai ====  

O sentido da corrente positivo é,  por convenção, oposto àquele em que se deslocam 
os electrões. 

 

Figura- Corrente eléctrica num condutor 

1.6 Potência, p 
 

A potência eléctrica p é por definição a taxa de transferência de energia em função de 
tempo. Num circuito eléctrico ela é dada pelo produto da tensão aplicada v pela 
corrente resultante i, isto é: 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]AixVvWp ====  
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Por definição, a corrente positiva sai do terminal positivo da fonte, como mostrado na 
figura a seguir. Assim, quando p é positiva, a fonte transfere energia para o circuito e 
quando é negativa, recebe energia do circuito. 

 

Figura- Sentido da corrente 

Se a potência p é uma função periódica de tempo t, de Período T, a potência média é 
dada por : 

∫∫∫∫====
T

0

dtp
T
1

P

 

1.7 Energia , W 
 

Sendo a potência a taxa de transferência de energia em função de tempo,  

∫∫∫∫====⇒⇒⇒⇒====
2

1

t

t

dtpW
dt
wd

p  

Onde W é a energia transferida durante o intervalo de tempo considrado. 
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PROBLEMAS 

1.1 Determina a Carga em Coulommbs de: 

a) 5,31.1020 electrões; 

b) 2,9.1022 protões. 
1.2 Quantos protões são necessários para formar uma carga de 6,8 pF? 
1.3 Determina o valor da corrente através de um bulbo de uma lâmpada 
 causada pelo movimento constante de: 

a) 60 C em 4 segundos; 

b) 15 C em 2 minutos; 

c) 1022 electrões numa hora. 
1.4 Electrões atravessam, da esquerda para a direita, a secção de um 
 condutor a uma taxa de 6,4.1021 electrões por minuto. Determina a 
 intensidade da corrente estabelecida no condutor. 
1.5 Em um líquido, iões negativos, cada um com um electrão em excesso, 
 movem-se para a esquerda a uma taxa constante de 2,1.1020 por minuto, 
 e iões positivos, cada um com 2 protões em excesso, movem-se para a 
 direita a uma taxa de 4,8.1019 iões por minuto. Determina a intensidade 
 da corrente resultante para a direita. 
1.6 Um fio fusível de 10 A irá fundir para um fluxo constante de carga de 
 45000 C/h? 
1.7 Considerando que uma corrente constante flui através de um interruptor, 
 determina o tempo necessário para que: 

a) 20 C circulem para uma corrente de 15 mA; 

b) 12 μC circulem para uma corrente de 20 pA; 

c) 2.58.1015 electrões circulem para uma corrente de -64,2 ηA. 
1.8 A carga total que uma bateria pode desenvolver é usualmente 
 especificada em Amperes-hora (Ah). Um Ampere-hora é a quantidade de 
 carga correspondente a uma corrente de 1 A durante 1 h. Determina o 
 número de Coulombs correspondente a 1 Ah. 
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1.9 Uma certa bateria de carro é especificada par 700 Ah para 3,5 A, o que 
 significa que ela pode desenvolver 3,5 A por aproximadamente 
 700/3,5=200 h. Por quanto tempo essa bateria fornece 2 A? 
1.10 Encontre a velocidade média de deslocamento dos electrões em um 
 condutor de cobre de secção 29,4 mm2 que está conduzindo uma 
 corrente de 10 A, sendo que o cobre possui 8,42.1022 electrões livres por 
 cm3 ?  
1.11 Qual o trabalho necessário para erguer um elevador vertical de 4500 kg 
 por uma distância de 50 m ? 
1.12 Determina a energia potencial em Joules adquirida por um homem de 82 
 kg ao subir em cima de uma escada de 1,8 m de altura . 
1.13 Determina o valor da energia química gasta por uma bateria de carro de 
 12 V para mover 8,93.1020 electrões do terminal positivo para o negativo. 
1.14 Se o delocamento de uma carga positiva de 16 C do ponto b para o ponto 
 a requerer uma energia de 0,8 J, determina a queda de potencial Vab 
 entre o ponto a e o ponto b. 
1.15 Se, ao se deslocarem do ponto a para o ponto b, 2.1019 electrões 
 realizam 4 J de trabalho, encontre Vab. 
1.16 Encontre Vab, se 24 J são necessários para mover do ponto a para o 
 ponto b, as cargas: 

a) 3 C; 

b) -4 C; 

c) 20.1019 electrões. 
1.17 Determina a energia armazenada em uma bateria de 12 V/650 Ah. 
1.18 Encontre a queda de tensão sobre o bulbo de uma lâmpada se uma 
 corrente de 0,5 A circula por ela durante 4 s provocando uma perda de 
 240 J sob a forma de luz e calor. 
1.19 Determina a potência média de entrada para uma taxa de consumo de 
 3600 J em 2 minutos. 
1.20 Quantos joules, uma lâmpada de 60 W consome em 1 hora ? 
1.21 Quanto tempo é necessário para uma lâmpada de 100 W consumir 13 
 kJ? 
1.22 Qual a potência consumida por um forno se por ela circula uma corrente 
 de 10 A quando conectado a uma rede de 115 V ? 
1.23 Qual a corrente que circula em uma torradeira de 1200 W conectada a 
 uma rede de 120 V ? 
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1.24 Quanto tempo pode uma bateria de 12 V fornecer 250 A para um motor, 
 se esta bateria possui 1.106 J de energia química para ser convertida em 
 energia eléctrica ? 
1.25 Determian a corrente que circula em um motor de corrente contínua 
 alimentado por uma tensão de 115 V, sendo que esse motor desenvolve 
 uma potência de 1 hp. Considere um rendimento de 100% e que 1 
 hp=745,7 W. 
1.26 Encontre o rendimento de operação de um motor eléctrico que 
 desenvolve 1 hp enquanto absorve uma potência eléctrica de entrada  de 
 900 W. 
1.27 Qual o rendimento de operação de um motor de corrente contínua de 2 
 hp que consome uma corrente de 19 a quando ligado a uma tensão de 
 100 V ? 
1.28 Determina a potência de entrada de um motor de 5 hp que opera com um 
 rendimento de 80%. 
1.29 Determina a corrente que circula em motor que desenvolve 2 hp quando 
 opera com um rendimento de 85%, alimentado por uma tensão de 110 V. 
1.30 A máxima energia solar recebida é aproximadamente 1 kW/m2. Se os 
 colectores solares que convertem energia solar para energia eléctrica 
 possuem um rendimento de 13%, quantos metros quadrados de células 
 colectoras são necessária para fornecer uma potência de 1600 W para 
 uma torradeira ? 
1.31 Determina a potência do motor necessária, em hp, para bombear água a 
 uma altura de 12 m a uma taxa de 7400 l por hora se o sistema de 
 bombeamento tiver um rendimento de de 80%. 
1.32 Dois sistemas estão em cascata. Um opera com uma eficiência de 75% e 
 o outro, com uma eficiência de 85%. Se a potência de entrada é de 5 kW, 
 qual será a potência de saída ? 
1.33 Encontre a relação de conversáo entre kWh e J. 
1.34 Qual a energia total consumida, em kWh, por uma lâmpada de 60 W 
 acesa durante 8 h ? 
1.35 Um motor desenvolve uma enrgia de 5 hp enquanto opera com um 
 rendimento de 85%. Encontre a energia total consumida por esse motor 
 em operação contínua durante um dia. 
 

 

 


