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SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO
DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE
RESISTORES
Artur Bezerra da Silva
RESUMO
O uso de experimentos para o ensino de circuitos elétricos normalmente não explora
a vivência do aluno, são atividades práticas com o intuído de elaborar associação
de resistores para a realização de medições e comprovar leis, resultando em
práticas tradicionais que se reduzem a uma lista de métodos previamente
elaborados sem correlacionar-se com o cotidiano do indivíduo. Este trabalho tem
por objetivo propor atividades práticas para o estudo de associação de lâmpadas
em corrente contínua utilizando um protótipo de planta baixa residencial, de forma
a simular as ligações do circuito envolvendo quadro elétrico, condutores,
interruptores e receptores, para o estudo de associação em série, paralelo e mista.
Utilizaremos uma metodologia de natureza qualitativa, tipo exploratória, na qual
será realizado um estudo de caso utilizando o produto em uma turma de ensino
médio e a coleta de dados será realizada a partir da análise das respostas dos
alunos a teste inicial, teste final e os questionários inseridos no produto. A
elaboração e aplicação do produto educacional conseguiu vincular o tema ao
cotidiano do aluno, ao sugerir um protótipo de baixo custo com desenho de uma
planta baixa residencial, de modo a simular ligações de lâmpadas no circuito elétrico
monofásico residencial. A cada encontro, os estudantes aprofundaram os
conhecimentos e desenvolveram a curiosidade na observação do comportamento
do brilho das lâmpadas em uma residência para cada tipo de associação,
corroborando assim, para uma aprendizagem potencialmente significativa.
Palavras-chave: Ensino de Física, Aprendizagem Significativa, Experimentação,
Associação de Resistores, Sequencia Didática.
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ABSTRACT
TEACHING SEQUENCE USING RESIDENTIAL LIGHTING ELECTRIC CIRCUIT
PROTOTYPE FOR TEACHING RESISTORS ASSOCIATION
Artur Bezerra da Silva
The use of experiments for teaching electrical circuits does not normally explore the
student's experience, they are practical activities with the intuition of elaborating a
resistor association to perform measurements and prove laws, resulting in traditional
practices that are reduced to a list of methods previously elaborated without
correlating with the individual's daily life. This work aims to propose practical
activities for the study of association of lamps in direct current using a prototype of
residential floor plan, in order to simulate the connections of the circuit involving
electrical panel, conductors, switches and receivers, for the study of association in
series, parallel and mixed. We will use a qualitative methodology, exploratory type,
in which a case study will be carried out using the product in a high school class and
data collection will be carried out based on the analysis of the students' responses
to the initial test, final test and the questionnaires inserted in the product. The
elaboration and application of the educational product managed to link the theme to
the student's daily life, by suggesting a low-cost prototype with the design of a
residential floor plan, in order to simulate lamp connections in the single-phase
residential electrical circuit. At each meeting, students deepened their knowledge
and developed a curiosity in observing the behavior of the brightness of lamps in a
residence for each type of association, thus corroborating for potentially meaningful
learning.
Keywords: Physics Teaching, Meaningful Learning, Experimentation, Resistors
Association, Didactic Sequence.
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1 INTRODUÇÃO
Acerca daquilo que vislumbramos em sala de aula e pelos documentos e
manifestações da sociedade, observamos cada vez mais a necessidade do
professor buscar estratégias de ensino que estejam ligadas e promovam um
processo de ensino e aprendizagem cada vez mais próximo da vivência do aluno,
do seu cotidiano, com o objetivo de melhorar a formação do indivíduo como um
cidadão. Dessa forma, faz-se necessário construir uma escola que busque contribuir
para uma aprendizagem que seja significativa, oportunizando uma melhor
formação, como também o professor ao estimular a aprendizagem cooperativa entre
os alunos, possa favorecer a aprendizagem dos conteúdos e competências
escolares, de modo que contemplem metas e objetivos sociais através das relações
humanas (TEIXEIRA; REIS 2012).
Nesse contexto, observamos a necessidade de traçar estratégias na
construção de uma visão científica através de atividades que tenham o potencial de
considerar o mundo em que os jovens estejam inseridos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio - PCN+,
mostram a necessidade de ensinar física no sentido mais amplo de uma formação
desejada.
E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de física
deixa de constituir um objetivo em si mesmo, mas passa a ser
compreendido como um instrumento para a compreensão do
mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a física para que ele
simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse
conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais em suas
formas de pensar e agir (BRASIL, 2002, p.58).

Assim, a realização de experimento que envolva o cotidiano do aluno tornase importante pois atribui ao conhecimento um significado no momento da sua
aprendizagem, além de oferecer o potencial de se desenvolver competências para
lidar com as situações do seu cotidiano. “É dessa forma que se pode garantir a
construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e
o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como
uma verdade estabelecida e inquestionável” (BRASIL, 2002, p.81).
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Portanto, é inegável que os laboratórios tradicionais são importantes para
os alunos, em geral envolve atividade através de roteiro, comprovações de leis
científica e promovem interações em grupos, montagem, conhecimento de
instrumento, no qual o aluno possa ver na prática o que acontece na teoria
(BORGES, 2002). Segundo Tamir (1991) citado por Borges (2002, p.296), “no que
é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas,
envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos

previamente

determinados pelo professor”.
Entretanto, há experimentos que não envolve o cotidiano do aluno, o que
torna a aprendizagem uma sequência de roteiro, onde o objetivo é chegar a
resposta certa. Assim como cita Borges
As principais críticas que se fazem a estas atividades práticas é que
elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos; que
muitas delas não são relevantes do ponto de vista dos estudantes,
já que tanto o problema como o procedimento para resolvê-lo estão
previamente determinados; que as operações de montagem dos
equipamentos, as atividades de coleta de dados e os cálculos para
obter respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo
disponível. Com isso, os estudantes dedicam pouco tempo à análise
e interpretação dos resultados e do próprio significado da atividade
realizada (BORGES,2002, p.296).

Nesse contexto, grande parte dos experimentos baseados em circuitos
elétricos normalmente não exploram a vivência do aluno, são atividades práticas
com o intuído de elaborar associação de resistores, LEDs e etc. para medição de
grandeza elétrica e comprovação de leis. Portanto, são abordagens tradicionais que
precisam ser revistas, evitando-se experiências que se reduzem a uma lista de
procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre está claro para o
aluno (BRASIL, 2002).
Dessa forma partimos das seguintes questões-foco:
A partir de um modelo lúdico experimental, no qual o estudante pode
visualizar um circuito elétrico residencial, é possível entender como funciona uma
ligação série, paralelo ou mista? Como entender o tipo de ligação a partir da
intensidade luminosa de lâmpadas? Como medir grandezas elétricas?
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Para isso, tivemos por objetivo geral elaborar e aplicar uma sequência de
ensino baseada em um modelo lúdico experimental de baixo custo, de um circuito
elétrico de acordo com um protótipo de planta baixa residencial, de forma a simular
as ligações do circuito envolvendo receptores, condutores, interruptores e quadro
elétrico, para o estudo de ligações em série, em paralelo e mista de lâmpadas.
Como objetivos específicos, teremos:


Diferenciar os tipos de associações elétricas a partir de ligações em

lâmpadas no circuito experimental;


Caracterizar cada uma das associações: série, paralelo e mista;



Manipular e realizar medições de grandezas elétricas utilizando

multímetro;


Calcular o valor da potência elétrica das lâmpadas do circuito elétrico;



Empregar a lei de Ohm para cálculo de grandezas elétricas como: ddp,

corrente elétrica e resistências do circuito.
Desta forma, esperamos que o aluno contextualize a prática com sua
vivência, e possa entender as ligações das lâmpadas em uma residência e assim
contribuir para que a aprendizagem seja significativa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
“Embora existam consideráveis evidências de que as abordagens
tradicionais são ineficazes no ensino dos conceitos de Física, a maioria dos
estudantes ainda continua a ser ensinada com aulas expositivas” (SOKOLOFF;
THORNTON, 1997, p.3). Logo, a busca por métodos de ensino que envolva o
cotidiano do aluno e produza modificações nas concepções espontâneas que os
estudantes trazem para a aula, podem ser meios pelos quais os professores, ao
estimular a curiosidade, tenham o potencial de provocar mudança na estrutura
cognitiva do aluno tornando a aprendizagem significativa.
Assim, a busca por situações que tenham o potencial de tornar a
aprendizagem significativa pode encorajar os professores a realizarem mudanças
15

na estratégia de ensino, pois a forma como o professor leciona ou desenvolve
determinado assunto, seja através de modo tradicional ou via experimentos, pode
influenciar o aluno a gostar ou não do assunto abordado.
De acordo com Moreira:
A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma
nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este
processo envolve a interação da nova informação com uma
estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como
conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente na
estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1999, p.161).

A informação adquirida se ancora em um subsunçor pré-existente do
aprendiz que resulta no crescimento e mudança do subsunçor estudado. Essa
interação entre o conhecimento novo e prévio torna a aprendizagem significativa.
Em vista disso, a aprendizagem mecânica pode ser considerada como uma
memorização de informações sem relação com conhecimentos anteriores e
experiências vivenciadas pelo aluno. Diferente da aprendizagem significativa no
qual o aluno relaciona o conhecimento com informações relevantes de forma
intencional (NOVAK et al., 2000).
Portanto, para Ausubel (2003) além do aluno apresentar predisposição em
querer aprender, é fundamental que o experimento seja relacionado com sua
estrutura cognitiva de forma não arbitraria e não literal, objetivando contextualizar
com o seu dia a dia, para não transformar o ensino numa obrigação curricular sem
entusiasmo.

2.2 APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA EXPERIMENTAÇÃO
Na Aprendizagem cooperativa constitui as relações essências entre alunos,
com discussão sincera e bem conduzida, pode resulta em um tipo agradável de
interação. Para Munari (2010), a cooperação entre alunos é importante do ponto de
vista intelectual, é ela que está mais apta a favorecer intercâmbio real do
pensamento, com discussão susceptível ao espirito critico, na objetividade da
reflexão discursiva.
Como estratégias de ação o PCN+ afirma.
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Para desenvolver todas as competências, é imprescindível que os
conhecimentos se apresentem como desafios cuja solução envolve
mobilização de recursos cognitivos, investimento pessoal e
perseverança para uma tomada de decisão. Nessas circunstâncias,
importa o desenvolvimento de atividades que solicitem dos alunos
várias habilidades, entre elas o estabelecimento de conexões entre
conceitos e conhecimentos tecnológicos, o desenvolvimento do
espírito de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade para
com terceiros (BRASIL, 2002, p.51).

Assim, trabalho em grupo estimula as relações sociais por meio de opiniões
divergentes entre alunos que podem, através do debater, chegar a um consenso.
Corroborando com essa ideia, para Arends (2008) citado por Teixeira.
O modelo de aprendizagem cooperativa, tal como todos os modelos
educacionais, caracteriza-se, em parte, pelas suas estruturas de
tarefas, de objetivos e recompensas, requerendo a cooperação e
interdependência entre alunos. Assim, estes são encorajados a
trabalhar em conjunto numa tarefa comum, tendo que se orientar,
chegar a consenso, enfim, esforçar-se de modo a concluírem a
tarefa com sucesso (TEIXEIRA 2012, p.180).

A aprendizagem cooperativa requer atenção especial ao uso do espaço
físico, de forma que, a organização dos moveis tem que ser baseada na atividade
a ser desenvolvida, essa mudança na estrutura requer móvel móveis no sentido de
adaptar o espaço físico a atividade em grupo, influenciando no diálogo com efeitos
cognitivos importantes nos alunos (ARENDS, 2012). Nesse sentido, o PCN+ afirma
que atividade experimental pode ser realizada em laboratórios ou sala de aulas,
entretanto, a escolha depende dos objetivos específicos do problema em estudo,
das competências que se quer desenvolver e dos recursos materiais disponíveis.
Qualquer que seja o tipo, a seleção da escolha do espaço físico tem que ter
condições de trabalho seguras (BRASIL, 2002).
Portanto, em virtude da ausência de laboratório adequado para a prática
experimental, estruturamos os moveis da sala de aula de modo que os alunos
realizassem o experimento em grupo de três pessoas, de maneira que ficassem
próximos e houvesse cooperação entre os grupos.
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Figura 1: Digrama com a distribuição das carteiras escolares.

Fonte: Autoria própria

2.3 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura foi baseada em dissertações, teses e artigos na área
de atividades experimentais e direcionado para o ensino de associação de
resistores no período compreendido entre 2014 e 2019 no google acadêmico. Essas
obras, mostraram em comum, a necessidade e o potencial em se trabalhar o tema
através de experimentos. Afinal, atualmente podemos obter material proveniente
até do lixo eletrônico, necessitando apenas de criatividade e determinação para
construir um produto didático. Para Santos et al. (2017), a quantidade de lixo
eletrônico provenientes de equipamentos elétrico-eletrônicos é muito grande e pode
ser reutilizada como uma fonte alternativa de matérias em atividades experimentais
simples, além de provocar, através desses recursos, conscientização dos alunos
para o correto descarte desses materiais.
Corroborando com essa ideia, no PCN+ temos que:
As habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito
investigativo nos alunos não estão associadas a laboratórios
modernos, com equipamentos sofisticados. Muitas vezes,
experimentos simples, que podem ser realizados em casa, no pátio
da escola ou na sala de aula, com materiais do dia-a-dia, levam a
descobertas importantes (BRASIL, 2002, p.26).

Nesse contexto, elaborar práticas que envolvam a rotina do estudante na
construção de estratégias de ensino que possibilitem o diálogo dos conteúdos da
escola com o seu dia a dia, é o caminho para mostrar a importância do ensinoaprendizagem de tais conteúdos (SILVA JUNIOR, 2013).
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Analisando as confecções dos produtos que envolvem circuitos elétricos nos
artigos base, temos que o modelo de Gonçalves (2018) envolve associação de
lâmpadas na tensão de rede 220 volts, onde tais equipamentos necessitam do
disjuntor residual DR para maior segurança contrachoques, elevando o custo do
produto. Como também, por segurança, as ligações do modelo só podem ser feitas
pelo professor.
O produto de Sousa (2018) é direcionado para o aluno e o professor no
ensino de circuito elétrico em placa protoboard, e promove o ensino de laboratório
tradicional nas escolas.
O kit didático de Bratti (2018) foi desenvolvido na plataforma Arduino que é
composta por um microcontrolador e periféricos, envolve ao estudo de resistores a
capacitores, bem como a carga e descarga, podendo ser aplicado a estudantes com
deficiência auditiva ou visual.
A sequência didática elaborada por Fernandes (2015) foi composta três
etapas que incluíram simuladores computacionais, atividade práticas com
associação de lâmpadas natalinas e montagem do circuito em Arduino. Com prática
de baixo custo, o tema associação de resistores foi bem explorado. Porém,
necessita que a estrutura da escola tenha sala de informática e laboratórios de
atividades práticas o que nem sempre existe.
Por fim, um comentário do aluno no trabalho de Bellan me chamou a atenção,
após ligar o LED ao interruptor o aluno indagou: “Então é assim que funciona o
interruptor de luz em casa?” (BELLAN et al., 2017, p.68). Tal fala realçou a
necessidade de elaborar algo que despertasse a curiosidade com o cotidiano do
aluno. Todas as obras descreviam a importância das práticas experimentais
contextualizadas com a vivência do aluno, porém os experimentos eram uma
sequência de roteiros com comprovação de leis científicas.
Para uma melhor assimilação, a participação ativa do estudante executando
o experimento, é essencial. Assim, vislumbramos a necessidade de vincular a
associação de lâmpadas a vivência direta do aluno. Partimos da premissa de criar
um produto de baixo custo, onde o aluno manipulasse as ligações do circuito
elétrico, em uma baixa tensão, simulando as ligações da iluminação em uma
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residência. Nesse panorama, escolhemos sete trabalhos de pesquisa dos sessenta
encontrados, para assim nortear melhor o nosso objeto de pesquisa.

3 CONTEÚDO DA FÍSICA PARA O ENSINO MÉDIO
De acordo com Brasil (2002), em sua estrutura, o PCN+ aborda o tema
equipamentos elétricos e telecomunicações como requisito para as atividades da
escola. Devendo propiciar o estudo da eletricidade em conceitos eletrodinâmicos e
eletromagnéticos, a fim de promover o dimensionamento e a execução de pequenos
projetos residências.
O circuito elétrico é um caminho fechado, constituído de condutores, pelo o
qual passam as cargas elétrica, desde modo dizemos que a eletricidade fluir pelo
condutor. Na figura 2 temos uma figura lógica abstrata que retrata o diagrama de
circuito simples, e mostra quais dispositivos estão conectados no circuito, essa
figura pode ser bastante diferente do circuito real, mas terá a mesma lógica nas
conexões. Assim, o circuito elétrico mais simples tem um gerador de tensão
conectado um receptor R.
Figura 2: Circuito simples

Fonte: Autoria própria

No nosso experimento haverá um gerador de tensão 5 volts contínuo, cabos
condutores, lâmpadas receptoras incandescentes com tensão nominal de
aproximadamente 4 volts e instrumentos de medida. Com isso retrataremos o
conteúdo da física que envolve associação de resistores (lâmpadas), e
abordaremos as grandezas elétricas que envolve um circuito elétrico.
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3.1 CORRENTE ELÉTRICA
Um fio condutor está em equilíbrio eletrostático quando possui o mesmo
potencial e o campo elétrico é zero em todos os pontos do fio. Quando introduzimos
uma bateria no circuito produzimos uma diferença de potencial entre os pontos do
fio que estão ligados a bateria. Com isso a bateria produz um campo elétrico no
interior do fio, que faz com que as cargas elétricas se movam, em movimento
controlado no circuito. A esse movimento de cargas constitui corrente elétrica, que
depois de um pequeno intervalo de tempo, esse movimento de elétrons atinge um
valor constante e a corrente entra no regime estacionário.
Figura 3: Bateria conectada, por fio condutores, a uma lâmpada. O filamento da lâmpada é parte
do fio condutor.

Fonte: Autoria própria

Definimos a corrente de elétrica como a taxa, em coulombs por segundo, do
fluxo das cargas Q pelo fio.
Equação 1:

𝐼≅

E para uma corrente constante temos:
𝐼=∆
Podemos também definir a corrente de elétrons 𝑖 como o número de elétrons que
atravessa seção transversal por segundo.
Equação 2:

𝑖 =

∆

A unidade de corrente no SI é o coulomb por segundo, ou ampère, representado
pelo símbolo A. Onde 1 ampère = 1A = 1 coulomb por segundo = 1C/s.
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Figura 4: Fio condutor no instante t (A). Fio conduzindo corrente (B)

Fonte: Autoria própria

Ao ligar o fio condutor aos terminais de uma bateria, o campo elétrico gerar
uma força elétrica constante que faz os elétrons se moverem ao longo da trajetória.
Esses elétrons aceleram, aumentando sua energia cinética, até a próxima colisão
com os outros íons, daí são espalhados aleatoriamente para uma nova direção e o
processo de colisão recomeça. Assim a velocidade do elétron muda abruptamente
devido a uma series de colisões. Esse processo repetido de colidir e acelerar
imprime ao elétron uma velocidade média diferente de zero, chamada de velocidade
de deslocamento 𝑣 (KNIGHT, 2009).
Imediatamente após a colisão com um íon, o elétron foi espalhado com uma
velocidade 𝑣 ⃗. A aceleração do elétron após as colisões é
Equação 3:

𝑎 =

=

Onde E é a intensidade do campo elétrico no interior do fio e m é a massa do elétron.
Se observamos todos os elétrons do metal no instante de tempo, a sua
velocidade média de deslocamento será:
Equação 4:

𝑣 =𝑣

+

∆𝑡 (A barra sobre as grandezas indica valor médio)

Sabendo-se que a velocidade 𝑣

é nula, pois na ausência de um campo

elétrico, a velocidade inicial orientada para o deslocamento ∆𝑋 é zero, então temos
que:

22

𝑣 =

Equação 5:

∆𝑡

Podemos expressar uma corrente com base na velocidade de deslocamento
𝑣 das cargas que se movem. Vamos considerar a figura 4(B), onde temos o fio
condutor em forma de cilindro, com seção reta de área A e um campo 𝐸⃗ orientado
da esquerda para a direita. Suponhamos que n partículas carregadas se movam
com a mesma velocidade de deslocamento com módulo 𝑣 , e para um intervalo de
tempo 𝑑𝑡, cada partícula se desloca a uma distância ∆x= 𝑣 𝑑𝑡. As partículas que
fluem pela extremidade do cilindro, deslocam-se por uma distância ∆𝑥, são
partículas que estavam no interior do fio, no início do intervalo 𝑑𝑡. Assim sabendose que o volume do cilindro é dado por ∆𝑉 = 𝐴∆𝑥. O número total de elétrons no
cilindro é:
Equação 6:

𝑁 = 𝑛 ∆V = 𝑛 𝐴∆𝑥 = 𝑛 𝐴𝑣 ∆𝑡

Comparando-se a equação 2 com a equação 6 tem-se a corrente de elétron no fio.
Equação 7:

𝑖 = 𝑛 𝐴𝑣

Assim no modelo da condução da corrente elétrica, ao utilizamos a equação
dos elétrons 𝑖 = 𝑛 𝐴𝑣

na equação 5, iremos constatar que a intensidade do

campo elétrico E, em um fio condutor de seção transversal A, gera uma corrente
elétrica.
Equação 8:

𝑖 =

∆

𝐸

A densidade eletrônica 𝑛 , e o tempo médio de colisão ∆𝑡 são propriedades do
metal. Assim concluímos que a corrente de elétrons é diretamente proporcional a
intensidade do campo elétrico E.
A equação 8, possui uma relação muito próxima a equação 1, cada elétron
tem uma carga de valor 𝑒, com um total é 𝑄 = 𝑒. 𝑁 . Logo, a corrente convencional
𝐼 e a corrente de elétrons 𝑖 estão correlacionado por.
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Equação 9:

𝐼=

∆

=

∆

= 𝑒. 𝑖

Apesar das semelhanças, a corrente de elétrons 𝑖 , é a taxa segundo a qual
os eletros se movem, e se relaciona diretamente aos portadores de carga. A
corrente 𝐼, é a taxa segundo carga de elétrons se move, é usualmente mais prática
e podemos medir a sua intensidade por meio de um multímetro. Entretanto essa
distinção é apenas importante em nível microscópico, e não produz nenhuma
diferença real, pois a principal aplicação da corrente elétrica é a sua análise em um
circuito, que é um dispositivo macroscópico.
Para entender o fluxo de cargas através da seção reta de um condutor em
um certo ponto de um circuito, precisamos descrever esse fluxo usando a densidade
de corrente 𝐽,̅ que será positiva se tiver o mesmo sentido da velocidade de carga e
negativas se tiver sentido oposto. Podemos escrever a corrente que atravessa o
elemento de área como 𝐽 ̅ . 𝑑𝐴, em que 𝑑𝐴 é o vetor área do elemento perpendicular.
A corrente total que atravessa a superfície é, portanto 𝐼 = ∫ 𝐽 ̅ . 𝑑𝐴. Como a corrente
é uniforme e paralela em toda a superfície temos.
𝐼 = ∫ 𝐽. 𝑑𝐴 = 𝐽 ∫ 𝑑𝐴 = 𝐽𝐴
Equação 10:

𝐽=

Assim a densidade de corrente 𝐽 no condutor é a corrente por metro quadrado de
secção de área A. E tem por unidade o 𝐴/𝑚 .
Para o sentido da corrente, devido aos portadores de cargas serem elétrons,
o qual são partículas negativamente carregadas. O campo elétrico gerado pela
bateria faz essas partículas se deslocar no sentido oposto, ou seja, do terminal
negativo para o terminal positivo. Porém devido a razões históricas, convencionouse o fluxo de corrente do maior para o menor potencial denominando-se corrente
convencional.
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Figura 5: Duas lâmpadas de mesma potência ligadas em série

Fonte: Autoria própria

Na figura 5 mostra duas lâmpadas iguais ligadas a uma bateria para Knight
(2009) o aluno pode pensar que A brilha mais que B porque a corrente transporta
cargas positivas do polo positivo para o polo negativo e alcança A primeiro. Assim
para brilhar, A deve utilizar parte da corrente, sobrando menos corrente para B. Ou
que os verdadeiros portadores de cargas são os elétrons, que se movem do polo
negativo para o positivo, como a corrente chega primeiro em B, pode-se imaginar
que B brilha primeiro.
Nessa situação, ambas as lâmpadas terão o mesmo brilho, mas não há
diminuição na intensidade da corrente, pois está é a quantidade de cargas por
segundo que se move ao longo do circuito. Só há duas maneiras de se diminuir a
corrente: diminuindo a quantidade de cargas ou diminuindo a velocidade de
deslocamento das cargas através do fio. Portanto, como ressalta Knight (2009), o
filamento da lâmpada não pode destruir o elétron sem violar o princípio da
conservação da massa e da conservação da carga, ou seja, a taxa de elétrons que
sai da lâmpada é a mesma que entra na lâmpada, assim a corrente é igual em todos
os pontos de um fio que conduz uma corrente, sendo esse chamado de princípio da
conservação da corrente.
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Figura 6: A corrente que entra na junção do fio é igual a soma da corrente que sai.

Fonte: Autoria própria

Na figura 6 temos o princípio da conservação da corrente um fio. O elétron
não pode ser gerado nem eliminado, e essa taxa elétrons que entra no condutor, ao
chegar na junção, precisa ser contrabalanceada, de modo que na saída essa taxa
seja a mesma. Essa junção, na qual a corrente se ramifica, é chamada de nó e
assim temos a Lei de Kirchhoff ou lei dos nós.
Equação 11:

∑𝐼

= ∑𝐼

í

3.2 RESISTORES
O resistor é um componente bipolar com a função de apresentar resistência
a passagem de cargas elétrica. Com isso sua função é transformar a energia elétrica
em energia térmica (efeito Joule) ou ainda limitar a intensidade da corrente elétrica
no circuito. Na figura 3 temos uma lâmpada ligada a uma bateria por fios condutores.
Todo o fio condutor esquenta ao ser percorrido por uma corrente elétrica, se o fio é
fino e longo ele esquenta bastante, a ponto de ficar incandescente e brilhar, tal como
o filamento de tungstênio em lâmpada incandescente. Isso ocorre devido as
colisões do entre os elétrons e os íons dos átomos do metal que transformam a
energia cinética dos elétrons em energia térmica, fazendo o material aquecer.
Dessa maneira, lâmpadas incandescentes se enquadram como resistor, por ter
como efeito secundário a incandescência luminosa. Portanto, por questão prática,
vamos tratar as lâmpadas como resistores a fim de igualar a potência elétrica total
com a potência dissipada.
Em um condutor, a densidade de corrente 𝐽⃗ depende diretamente do campo
elétrico 𝐸⃗ e das propriedades do material. Apesar de ser uma dependência
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complexa, para certos metais em uma dada temperatura, 𝐽⃗ é quase diretamente
proporcional a 𝐸⃗ , e a razão entre os módulos de 𝐸⃗ e 𝐽⃗ permanece constante. Assim
definimos resistividade p de um material como a razão entre o módulo do campo
elétrico e o módulo densidade de corrente.
𝑝=

Equação 12:

A resistividade 𝑝 é uma constante especifica do material, como é o caso de
condutores ôhmicos, sendo uma medida da oposição do material ao fluxo de
elétrons.
Figura 7: Segmento de fio por onde passa uma corrente I.

Fonte: Autoria própria

Na figura 7 a queda de potencial 𝑈 = 𝑈 − 𝑈 está relacionado ao campo
elétrico 𝐸⃗ .
𝑈 − 𝑈 = 𝐸𝐿 → 𝑈 = 𝐸𝐿

Equação 13:

Relacionando o valor da corrente I à diferença de potencial U nas
extremidades de um fio. Supondo que os módulos da densidade de corrente 𝐽⃗ e do
campo elétrico 𝐸⃗ sejam uniformes através do condutor. Fazendo 𝐼 = 𝐴. 𝐽 e isolando
𝐸 na equação 12 obtemos.
Equação 14:

𝐽=

→

=

.

→ 𝐼=

𝑈

Podemos escrever a resistência de um condutor, de forma útil, relacionandoa com sua resistividade.
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Equação 15:

𝑅=

(a unidade no SI em ohm (Ω), e é definido como 1Ω =1V/A.)

Sabendo-se que a corrente total I é proporcional a diferença de potencial U.
Podemos também determinar a resistência como a constante dessa razão. Fazendo
a relação da equação 14 com a equação 15, temos:
Equação 16:

𝑅=

(equação da Lei de Ohm)

A diferença de potencial U nas extremidades do resisto cria um campo elétrico que
produz uma corrente. Quanto menor for a resistência, maior será a corrente. Essa
relação simples é chamada de Lei de Ohm, e foi descoberta em 1826 pelo físico
alemão Georg Simon Ohm (1787-1854).

3.3 FORÇA ELETROMOTRIZ - FEM
Para manter uma corrente estacionaria no circuito, precisamos de algo que
forneça energia elétrica. O dispositivo que fornece energia elétrica para o circuito é
chamado de fem 𝜀. Pilhas, baterias, geradores elétricos e células solares são todos
exemplos de fonte de fem. Antigamente fem era chamada de força eletromotriz,
porém esse termo não é muito adequado, pois a fem não é força e sim energia por
unidade de carga. De modo que, hoje em dia é conhecido apenas por fem sem
significado (KNIGHT, p.915, 2009). Entretanto, esse termo é pouco utilizado e
podem ser chamados no sistema ideal como ddp (diferença de potencial), bateria,
gerador ou simplesmente de fonte. Uma fem realiza trabalho não conservativo,
aumentando ou diminuindo a energia potencial na carga. Sua unidade no SI é em
volts (V). Em um circuito simples ideal, como na figura 2, a fonte de fem é ligada a
um resistor por dois fios com resistência desprezível, a queda de potência nos
terminais do resistor é igual a magnitude da fem 𝜀 e a corrente I através do resistor
é dada por I= 𝜀/R.
Admitindo-se que a carga flui no sentido convencional. No interior da fonte, a
carga fluir do menor para o maior potencial, ganhando energia potencial elétrica.
Quando uma carga ∆𝑄 flui através de uma fonte ideal fem 𝜀, sua energia potencial
aumenta pela quantidade ∆𝑄𝜀. A carga então flui através do resistor, onde sua
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energia potencial é dissipada como energia térmica. A taxa na qual a energia é
fornecida pela fonte de fem é a potência da fonte.
𝑃=

Equação 17:

(∆ )
∆

= 𝐼. 𝜀 (potência fornecida por uma fonte ideal)

Em uma bateria real, a ddp e seus terminais, não é simplesmente igual à fem
da bateria. Se colocamos no circuito um resistor variável R, a corrente vai varia com
a variação da resistência, e ao medimos a ddp nos terminais da bateria V iremos
constata que a ddp diminui com o aumento da corrente, como se houvesse um
resistor no interior da bateria.
Portanto podemos considerar que uma bateria real consiste em uma fonte
ideal de fem 𝜀 e um resistor interno com resistência r. Se a corrente do circuito é I,
e o potencial o ponto a está relacionado ao ponto b, então:

Equação 18:

𝑈 = 𝑈 + 𝜀 − 𝐼𝑟

→

𝑈 − 𝑈 = 𝜀 − 𝐼𝑟

A tensão no resistor R é IR e é igual a tensão nos terminais a e b:
𝐼𝑅 = 𝑈 − 𝑈 → 𝐼𝑅 = 𝜀 − 𝐼𝑟
Equação 19:

𝐼=

Uma bateria boa tem resistência interna bastante pequena e, portanto, a
tensão nos terminais é praticamente igual a fem.
Equação 20:

3.4

𝜀 = 𝑅. 𝐼 (fem da bateria)

ENERGIA POTENCIAL DISSIPADA
Quando submetido a um campo elétrico, os eletros se chocam com os íons

convertendo energia cinética em energia térmica, chamada de aquecimento joule.
O resistor transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Logo a
potência elétrica consumida por um resistor é dissipada. Nos circuitos elétricos
quando a corrente I, flui do potencial a para b no intervalo de tempo dt, uma
quantidade de carga ∆𝑄. 𝑈 percorre o resistor, e a variação resultante da energia
potencial de Q é:
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Equação 21:

∆𝑊 = ∆𝑄(𝑈 − 𝑈 )

Onde 𝑈 > 𝑈 é a queda potencial no segmento na direção e sentido da corrente. A
taxa de perda de energia potencial é.
Equação 22:

−

∆
∆

=

∆
∆

𝑈

O valor negativo é devido a taxa de perda de energia potencial ir do polo de maior
potencial (a) ao polo de menor potencial (b).
Tomando o limite ∆𝑡 tendendo a zero.
Equação 23:

−

=

𝑈→−

= 𝐼. 𝑈

Onde 𝐼 = dQ/𝑑𝑡 é a corrente, e a taxa de perda de energia potencial é P. Igual a
dissipação de energia potencial elétrica.
Equação 24:

𝑃 = 𝐼. 𝑈

Se U está em volts e I está em ampères, a potência estará em watts (W). Essa
potência dissipada se aplica qualquer dispositivo no circuito. Em um resistor,
percorrido por uma corrente elétrica, podemos escrever a energia potencial
dissipada relacionando-a a Lei de Ohm.
Equação 25:

3.5

𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝐼 𝑅 =

. 𝑖 (Potência fornecida a um resistor)

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Como virmos na figura 2 um circuito simples é constituído por um único

resistor conectado aos terminais de uma fonte, atente que esse circuito é formado
por um único caminho contínuo fechado. Em determinadas situações, é comum
precisarmos de um certo valor de resistência não disponível isoladamente ou, ainda,
ligar um aparelho em uma fonte cuja ddp é maior que a especificada para o
aparelho. Em tais casos, torna-se necessário associar resistores, a fim de atingimos
o objetivo desejado. Assim grande parte análise de circuito consiste em verificar
diferentes combinações de resistores. Assim, podemos simplificar essa combinação
de resistores substituindo-os por um único resistor equivalente. Essas associações
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podem ser do tipo série, paralelo ou uma composição de ambas, chamada de
associação mista.

3.5.1 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
Dois ou mais resistores, em particular lâmpadas, estão associados em série
quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que ocorra isto, é
suficiente que, na ligação entre os dispositivos não exista nós. A figura 8 representa
três lâmpadas associadas em série.
Figura 8:Três lâmpadas associadas em série

Fonte: Autoria própria

Devido a inexistência de nós a corrente é a mesma em todas as lâmpadas,
ou seja, a corrente que entra em 𝐿 é a mesma que sai de 𝐿 .
A ddp total é a soma das ddps de cada lâmpada.
Equação 26:

𝑈=𝑈

+𝑈

+𝑈

Podemos substituir todas a lâmpadas, por uma única lâmpada com
resistência equivalente 𝑅 , de modo que a corrente consumida por essa lâmpada
𝑅

seja a mesma. Aplicando-se, na equação 26 a Lei de Ohm 𝑈 = 𝑅. 𝐼, têm-se que

a resistência equivalente é a soma das resistências das lâmpadas associadas.:
Equação 27:

𝑅

=𝑅

+𝑅

+𝑅

Para n resistores a ideia é a mesma 𝑅

=𝑅

+𝑅

+𝑅

+ ⋯ + 𝑅 . Nessa

análise, o importante é o entendimento que, na associação em série, a corrente é a
mesma em todas as lâmpadas.
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3.5.2 ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
Duas ou mais lâmpadas, estão associados em paralelo quando estão
conectados por ambas as extremidades e assim submetidos à mesma ddp. A figura
9 representa três lâmpadas associadas em paralelo.
Figura 9: Três lâmpadas associadas em paralelo

Fonte: Autoria própria

Observe que a extremidade a esquerda das lâmpadas está ligada ao ponto
A e a extremidade a direita das lâmpadas esta todas ligada ao ponto B. Portanto,
as três lâmpadas estão submetidas ao mesmo potencial 𝑈 .
Pela lei dos nós, a corrente I que chega no ponto A, se divide em três partes
𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 . No ponto B elas são recombinadas e a soma das correntes no ponto B é
igual a corrente I que entra no ponto A.
Equação 28:

𝐼 =𝐼 +𝐼 +𝐼

Aplicando-se a Lei de Ohm na equação 28 tem-se que o inverno da soma das
resistências associadas é igual ao inverso resistência equivalente. Assim podemos
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então substituir no circuito os resistores por um único resistor equivalente que
conduza a mesma corrente elétrica I.
Equação 29:

𝐼=

+

+

𝐼=𝑈
+
𝑅

+
+

→
+

→

=

=

Os três resistores agiram exatamente igual ao resistor equivalente, e para N
resistores a lógica da associação segue uma sequência

=

+

+

+ ⋯+

. E o mais importante é o entendimento que, na associação em paralelo, a ddp é
a mesma em todas as lâmpadas.

3.5.3 ASSOCIAÇÃO MISTA
Associação mista é um único circuito onde há combinação de resistores em
série e paralelo. A figura 10 está representa um exemplo de três lâmpadas em uma
associação mista. Na verdade, a maioria dos circuitos que conhecemos são
associações mistas de vários dispositivos eletrônicos.
Podemos ter um circuito simples ou complexo, contudo podemos laborar a
simplificação do circuito por partes e encontra a resistência equivalente.
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Figura 10: Associação mista

Fonte: Autoria própria

Na figura 10 observamos que há um nó, onde a corrente é dividida em 𝐼 𝑒 𝐼 .
Duas lâmpadas (𝐿 𝑒 𝐿 ) sendo percorrida pela mesma corrente 𝐼 (associação em
série), e estão ligadas ao mesmo potencial da lâmpada 𝐿 (associação em paralelo).
Podemos começar a simplificar esse circuito achando a resistência equivalente
entre 𝐿 𝑒 𝐿 que chamemos de 𝑅 .
Equação 30:

𝑅 =𝑅

+𝑅

Logo o desenho dessa simplificação será:
Figura 11: Simplificação do circuito.

Fonte: Autoria própria
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Agora ficou fácil identificar que a resistência 𝑅 está em paralelo com a resistência
𝑅 e realizar os cálculos para encontrar a resistência equivalente.

3.6 INSTRUMENTO DE MEDIDA
O multímetro é um aparelho que permite fazer as medições de ddp, corrente,
resistência elétricas entre outras grandezas. Portanto, em um único aparelho,
temos um voltímetro e amperímetro. Normalmente possui orifício para a conexão
de cabos e uma chave seletora cuja posição determina a grandeza a ser medida.
Para o nosso experimento iremos abordar o multímetro de forma superficial com a
medição da tensão e corrente elétrica.
Figura 12: Multímetro digital

Fonte: Autoria própria

O dispositivo que mede a corrente elétrica é chamado de amperímetro. Para
realizar essa medição é necessário introduzir o amperímetro em série no ramo do
circuito, e assim medir a corrente que passa através do aparelho. Para o
instrumento da figura 12, é imprescindível desligar a fonte e realizar a abertura do
circuito para introduzir o amperímetro no ramo desejado, a fim de ter uma melhor
segurança e evitar danos ao circuito.
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Figura 13: Conexão do amperímetro no circuito. A esquerda desenho realista. A direita o diagrama
no circuito.

Fonte: Autoria própria

Como o amperímetro está em serie com o resistor R, é necessário que ele
tenha uma resistência baixa para não interferir na corrente do circuito. Certamente
no amperímetro ideal a resistência é próxima a zero, assim é sempre desejável que
a resistência do amperímetro seja a menor possível ( 𝑅

≅ 0). Em sua medição,

a depender da escala adotada, a leitura da corrente pode ser em miliampère ou
microampère.
O disposto que mede diferença de potencial é o voltímetro. Assim para se
medir a é necessário colocar o voltímetro em paralelo ao elemento do circuito o qual
a ddp deseja ser medida. Nesse caso não há necessidade de desligar e nem de
abrir o circuito. O voltímetro reduz a resistência total do circuito, assim para evitar
interferência na corrente é essencial que o voltímetro tenha resistência
extremamente elevada ( 𝑅

≅ ∞).

Figura 14: Conexão do voltímetro no circuito. A esquerda desenho realista. A direita o diagrama no
circuito.

Fonte: Autoria própria
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 PRODUTO EDUCACIONAL
O produto consiste em um protótipo de circuito elétrico elaborado sob uma
planta baixa residencial, onde o aluno realizará as ligações de lâmpadas através de
cabo ‘jumper’ procedendo a observação, medição e cálculo das grandezas elétricas
envolvidas com uso do multímetro. Foram confeccionados nove protótipos, com
parte dos materiais proveniente de descarte, tornando-se assim mais acessível e
de baixo custo.
Na confecção e utilização do produto os materiais utilizados foram os
seguintes:
o Software lucidchart;
o Capa dura de caderno;
o Cola branca;
o Papel contato;
o Conector latch fêmea extraído de Cabo IDE;
o Ferro de Solda;
o Filamento de cobre;
o Pasta para soldar;
o Cola instantânea;
o Isolante termo retrátil de 2,5 mm e 1 mm.
o Lâmpada de filamento pisca-pisca natalino;
o Chave push button com trava;
o Conector barra pino macho 2x40,11,2 mm - 180 graus;
o Conector barra pino fêmea 1x40,11,2mm -180 graus;
o Cabo jumper macho-macho 20 cm;
o Cabo jumper fêmea-fêmea 10 cm;
o Fonte de celular (5 volts).
o Pistola de cola quente de 100 W.

Figura 15: Protótipo

o

Fonte: Autoria própria

4.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Ao discernir sobre elaborar um produto vinculado à vivência do aluno,
criamos noves protótipos, com desenho de uma planta baixa residencial, afim de
simular as ligações de lâmpadas em uma residência através de interruptores e
quadro elétrico, onde o aluno primeiramente atestou os seus conhecimentos
prévios através de um questionário relativo a circuito elétrico, e posteriormente
utilizará o experimento em busca das respostas aos problemas propostos, com o
professor intervindo caso a resposta não seja adequada. Ao final foi aplicado um
questionário final para estudo qualitativo dos resultados com o intuito de identificar
dificuldades e propor melhorias.
Portanto, a metodologia aplicada foi um estudo de caso de forma exploratória
de natureza qualitativa.
A aplicação dessa sequência foi realizada em duas turmas do terceiro ano
do ensino médio. Excluímos da pesquisa os alunos que não preencheram os
questionários de conhecimento prévio 01 e 02, assim sendo, participaram de todos
os encontros 14 alunos da primeira turma e 13 alunos da segunda turma. Entretanto
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devido ao envolvimento e melhor participação resolvemos analisar somente os
alunos da segunda turma.
As aulas ocorreram no turno matutino no Colégio Estadual Leandro Maciel
em Aracaju SE, com a colaboração da Professora Jéssica Pereira Santos. Cada
turma foi composta por aproximadamente vinte e cinco alunos. A Aplicação desse
produto ocorreu de 5 de setembro à 8 de outubro de 2019.
Figura 16: Colégio Estadual Leandro Maciel (esquerda). Uma das salas de aula (direita).

Fonte: Infonet (2014)

Fonte: Autoria própria

4.2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Esta sequência foi aplicada em nove aulas, com duração de cinquenta
minutos cada, as quais serão divididas em seis etapas que chamaremos de
encontros.
Os encontros que envolvem aplicação do questionário de conhecimento
prévio foram intercalados aqueles que envolvem a aplicação do experimento, sendo
o último dos seis encontros destinado ao processo de avaliação da evolução
conceitual do aluno. Cada encontro de aplicação do questionário para identificação
do conhecimento prévio teve duração de uma hora-aula, enquanto cada encontro
para aplicação do experimento, bem como o questionário final, teve duração de
duas horas-aula.
Os seis encontros foram divididos com a seguinte programação:
Encontro 1. A apresentação do Mestrado Nacional em Ensino de Física e o
objetivo da aplicação do produto, e a distribuição do termo de anuência, para a
autorização dos pais dos alunos, na produção da pesquisa.
Encontro 2. Aplicação do questionário para o conhecimento prévio 01
(QP01) com o objetivo de identificar a concepção do aluno sobre o circuito elétrico
em ligação simples e associação em série.
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Encontro 3. A aula iniciou com o tema instrumentos de medida, exibindo o
multímetro e suas escalas, e como realizar as medições da tensão e da corrente
elétrica em um circuito simples.
Após as explanações, os estudantes realizaram a atividade experimental 01
(EXP01), com a montagem do circuito e realização de medições e cálculo das
grandezas elétricas envolvidas em cada questão, justificando sua resposta e
confrontando com as assinaladas no questionário de conhecimentos prévios.
Encontro 4. Foi aplicado um questionário sobre os conhecimentos prévios
02 (QP02), envolvendo associação de lâmpadas em paralelo e mista.
Encontro 5. Aplicação da atividade experimental 02 (EXP02), os alunos
realizaram no protótipo, a associação de lâmpadas em paralelo e mista. Com a
observação, medição e cálculo das grandezas elétricas envolvidas nessa
associação.
Encontro 6. Questionário final envolvendo todo o conteúdo abordado no
experimento.
Tabela 1: Resumo das atividades

Encontro

Atividades

Recurso
utilizado

2

Apresentação
mestrado Nacional
objetivo da aplicação
produto.
Demonstração simples
protótipo e distribuição
termo de anuência.
Aplicação do QP01

3/1

Instrumentos de medida

3/2

Aplicação EXP01

1/1

1/2

4

Aplicação do QP02

5

Aplicação do EXP02

6

Questionário final

do
e
Slide / Oral
do
do
Protótipo/ Folha
do
impressa
Folha impressa
Multímetro
/
Lousa
Folha impressa,
protótipo
e
multímetro
Folha impressa
Folha impressa,
protótipo
e
multímetro
Folha impressa

Executor

Duração

Professor

25 min

Aluno

25 min

Aluno

50 min

Professor

20min

Aluno/
Professor

80 min

Aluno

50 min

Aluno/
Professor

100 min

Aluno

100 min
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 ENCONTRO 01 - APRESENTANDO O PRODUTO EDUCACIONAL
No encontro 01, foi realizada uma breve apresentação do produto
educacional que seria apresentado a eles e os objetivos do mesmo para elaboração
de trabalho acadêmico no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Física
(MNPEF).
Foi realizado um debate inicial sobre os vários tipos de lâmpadas que existe
no mercado e o porquê as lâmpadas incandescentes são consideradas um resistor,
a montagem do aparato experimental e o seu objetivo com a demonstração da
ligação da lâmpada através do interruptor.
Foi distribuído o termo de anuência, conforme apêndice G, para a realização
da pesquisa, que foi realizada com 13 alunos. A identidade dos alunos é
preservada, assim sendo, eles serão identificados como A01, A02, ..., A13.

5.2 ENCONTRO 02 - CONHECIMENTO PRÉVIO 01
Antes do encontro com cada atividade experimental, foi aplicado um
questionário com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes
acerca do tema. De modo, a servir como ancora, entre o que o aluno já sabe e o
que ele precisa saber, para aprender significativamente um determinado conteúdo.
No encontro 02, foi aplicado o questionário de conhecimento prévio 01
(QP01), sendo composto por quatro questões que envolve circuito simples e
associação em série. E estão dispostas no apêndice A.
Na primeira e segunda questão do QP01 tivemos por objetivo identificar o
conhecimento prévio dos alunos acerca do que seja um circuito elétrico simples, e
está representada no quadro 01.
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Quadro 1: Primeira e segunda questão do QP01
Questionário de Conhecimento Prévio 01
Circuito simples
1. O circuito elétrico simples é composto por um gerador, condutores e receptor. No circuito
abaixo temos uma bateria (gerador) ligado a um receptor (lâmpada) através de dois fios
(condutores). Qual circuito está ligado corretamente?
a)

b)

c)

d)

2. No circuito ideal representado na figura abaixo, temos a simbologia padrão de uma fonte
de tensão contínua. Nessa fonte de tensão está ligada um receptor elétrico (lâmpada). Essa
ligação é feita através de dois fios, que ligam o polo positivo (+) da fonte ao ponto “A” da
lâmpada e o polo negativo da fonte (-) ao ponto ”B” da lâmpada.

a) Sabendo que a lâmpada está acesa, você consegue explicar por que isso ocorre?
b) A corrente elétrica “i” medida no ponto (A) é maior, menor ou igual a corrente elétrica
medida no ponto (B)? Justifique sua resposta.



No quesito um, no qual a resposta correta é o item c, todos marcaram esta

alternativa, identificando corretamente que a ligação da lâmpada deve ocorrer em
polos distintos da bateria.
 Na segunda questão do quadro 1, no item a constatamos o seguinte:
Cinco alunos anotaram que a ligação da lâmpada deve ocorrer em polos
distintos, como apurado na questão anterior, porém não conseguem detalhar o
porquê da importância desses polos para acender a lâmpada, essa mesma
concepção é apontada na pesquisa de Rodrigues et al (2014, p.8).
Três alunos fizeram anotações que também corrobora com o apurado por
Rodrigues et al. (2014, p.8), afirmando que a lâmpada está ligada a duas fontes de
energia, tratando dessa forma os polos como duas fontes, quando na verdade só
tem uma fonte.
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Cinco alunos afirmaram que a energia percorre o circuito, ao confundir
energia com a corrente elétrica,
 No item b da segunda questão verificamos o seguinte:
Oito alunos afirmaram que a corrente elétrica ponto A é menor, podemos
notar na resposta do aluno A12: “A corrente elétrica no ponto A é menor pois está
perdendo energia”
Cinco alunos assinalaram que corrente elétrica no ponto A é maior,
corroborando com a pesquisa de Gravina e Buchweitz (1994, p.112) que aponta
uma concepção alternativa no sentido que a corrente elétrica é consumida (não
conservada) no circuito. Podemos constatar isso na resposta do aluno A5: “A
corrente elétrica no ponto A é maior porque está enviando cargas positivas”.
Nas respostas apresentadas, identificamos que existe a predominância de
uma concepção alternativa criada pelos mesmos, pois acreditam que a corrente
elétrica é gasta durante o percurso do ponto A para o ponto B do circuito elétrico.
Essas concepções, em nosso ponto de vista, têm origem possivelmente sensorial,
porque deve demonstrar experiências vividas a partir do uso de “alguma coisa”, que
se ela é utilizada, deve haver diminuição, ou seja, existe uma concepção
equivocada sobre o princípio de conservação da corrente elétrica.
Como a corrente elétrica é a quantidade de carga que se move através do
fio por segundo, só existe duas formas dela diminuir: ou diminuímos a quantidade
de carga ou diminuímos a velocidade de deslocamento das cargas através do fio.
Como no circuito não temos nenhum dos casos, o valor da corrente em ambos os
pontos é o mesmo, ou seja, a quantidade de cargas (isto é, número de elétrons)
não pode ser alterada entre os pontos A e B. Temos uma questão prévia relevante
para ser abordada no produto, que se refere ao princípio de conservação da massa
e o princípio de conservação da carga.
No quadro 2, temos representado a terceira e quarta questão do QP01, que
teve por objetivo identificar os conhecimentos prévios acerca da associação de
lâmpadas em série. Podemos observar que na terceira questão foi introduzido a
lâmpada 𝐿

associada em série a lâmpada 𝐿 .
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Quadro 2: Terceira e quarta questão do QP01
Circuito em série
3. No circuito ideal representado na figura abaixo foi introduzido uma lâmpada 𝐿 com mesma
potência e resistência interna da lâmpada 𝐿 . O circuito contém ainda uma chave liga / desliga
que está inicialmente na posição aberta. Ao fechar a chave CH: Marque a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

A lâmpada 𝐿 brilha mais que 𝐿 .
𝐿 brilha mais que 𝐿 .
𝐿 e 𝐿 tem o mesmo brilho.
A corrente que atravessa a lâmpada 𝐿 é maior.
Justifique sua escolha:

4. Comparando o brilho da lâmpada 𝐿 no circuito do quesito 2 com o brilho da lâmpada 𝐿
quesito 3 você acredita que haverá modificação? Justifique sua resposta.



no

Na análise das anotações referente a terceira questão do QP01,

constatamos as seguintes respostas para cada item:
Seis alunos anotaram o item a, no qual observamos equívoco em relacionar
energia com a ddp, além disso o fato do sentido da corrente elétrica ser
convencional, levou ao entendimento que a lâmpada 𝐿 , por estar mais próximo ao
polo positivo, teria um maior brilho. Essas alegações podem ser observadas na
seguinte justificativa do aluno A13: “A energia entra com um valor, e para ligar a
lâmpada 𝐿 ele usa uma certa quantidade de energia e uma quantidade menor
passa para a outra lâmpada 𝐿 ”;
Dois alunos anotaram o item b, mas não souberam justificar a escolha.
Três alunos anotaram corretamente o item c, justificando que lâmpadas com
a mesma potência e resistência o brilho será o mesmo.
Dois alunos anotaram o item d, no sentido que a corrente elétrica diminui a
intensidade ao longo do circuito, podemos constatar isso na seguinte resposta do
aluno A8: “A corrente elétrica é maior na lâmpada 𝐿 pois está mais próxima do
polo positivo da fonte.”
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Nesse quesito identificamos mais uma vez a dificuldade dos alunos em
observar o princípio de conservação da corrente elétrica, uma vez que ambas as
lâmpadas tinham as mesmas características.


Na análise da quarta questão do QP01 verificamos os seguintes resultados:
Dois alunos nada responderam;
Três alunos justificaram equivocadamente que, por terem as mesmas

características, o brilho da lâmpada 𝐿 associada em série no quesito três terá o
mesmo brilho na ligação simples da lâmpada 𝐿 do quesito dois.
Oito alunos tiveram o raciocínio correto, ao afirmar que a lâmpada 𝐿 no
quesito dois terá maior brilho que a lâmpada 𝐿

do quesito três, porém não

souberam justificar correntemente. Entre as justificativas apontadas temos:
Aluno A2 “Devido a chave ch, a lâmpada 𝐿 do quesito 3 vai brilhar menos.”
Aluno A3 “A lâmpada 𝐿 no quesito dois tem mais energia, e no quesito três
vai a dividir energia entre 𝐿 e 𝐿 .”
Aluno A11 “A lâmpada 𝐿 do quesito dois a energia chegar mais rápido assim
terá brilho maior. ”
Notamos nesse quesito que, apesar de oito alunos terem apontado que as
lâmpadas 𝐿 terão mudança na intensidade do brilho ao ser associada em série
com a lâmpada 𝐿 , constatamos nos discursos algumas concepções alternativas,
como por exemplo: que a energia se divide com a quantidade de lâmpadas, por
somente existir uma lâmpada a corrente elétrica chega mais rápido e que uma
chave interruptora influencia na intensidade do brilho das lâmpadas.

5.3 ENCONTRO 03 - ATIVIDADE EXPERIMENTAL 01
No encontro 3, foi realizada a atividade experimental 01 (EXP01), que teve
por objetivo conhecer um circuito simples e associação em série de lâmpadas.
Neste encontro, antes da atividade experimental, foi demostrada a utilização do
multímetro digital nas medições da ddp (tensão) e corrente elétrica.
Na aula experimental, a turma foi dividida em grupos com 3 alunos,
totalizando sete grupos que vamos identificar por GA1, GA2, ..., GA7.
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Figura 17: Turma realizando a atividade Experimental

Fonte: Autoria própria

A atividade experimental foi guiada pelo material do aluno no apêndice C.
Nesse primeiro contato com a atividade experimental, direcionamos o aluno para o
exemplo de uma ligação monofásica, de lâmpadas incandescentes, em uma
residência, o qual a fonte de 5V seria o poste de energia, o polo positivo da fonte
seria a fase, e o polo negativo seria o neutro. Para explicar adequadamente a
analogia realizada no protótipo, explicamos a diferença entre a tensão alternada e
continua e que devido a lâmpadas incandescentes utilizadas não ter polaridade, é
possível fazer essa correlação entre a tensão contínua com o sistema monofásico
residencial.
No Quadro 3 temos a primeira questão do EXP01. No qual o aluno teve por
objetivo medir e analisar os valores da corrente elétrica em dois pontos distintos da
malha no circuito da lâmpada da sala 𝐿 .
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Quadro 3: Primeira questão da EXP01
Roteiro Experimental 01
Ligação Simples
1.

Vamos utilizar a área da sala para fazer ligações de um circuito simples. Faça a medição
das correntes nos pontos a e b de uma lâmpada.
OBS: NÃO LIGUE A FONTE 5V A TOMADA, ATÉ A CONFERÊNCIA DAS LIGAÇÕES PELO
PROFESSOR.

Ligação 1

Ligação 2

a)

Faça a ligação 1 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente que chega no terminal a
da lâmpada.

b)

Faça a ligação 2 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente no terminal b.

c)

Compare as correntes no ponto a e b, houve alteração no valor da corrente elétrica ao
percorrer a lâmpada?

Na figura 18 temos a ligação simples da lâmpada da sala 𝐿 no protótipo. E
na figura 19 temos a medição da corrente elétrica no ponto A da lâmpada L
conforme item a do Quadro 3.
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Figura 18: Ligação simples da lâmpada da sala.

Fonte: Autoria própria
Figura 19: Medição da corrente elétrica no ponto a da lâmpada

Fonte: Autoria própria

Medição da corrente elétrica no ponto a da lâmpada
Nessa etapa do experimento, cinco alunos obtiveram um valor negativo no
multímetro, gerando dúvidas na medição. Foi necessário o professor intervir,
explicando que o sinal negativo era devido a polaridade invertida das pontas de
prova do multímetro, não interferindo no valor medido, dessa forma, consideramos
os valores obtidos em módulo.
Outro ponto importante refere-se a escala adotada em miliampère, a qual
deixou a leitura numa escala que, levou aos alunos à identificar a corrente elétrica
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diferente no ponto devido a precisão da leitura, gerando uma discussão acerca da
conservação da corrente elétrica nos pontos a e b. Foi necessário o professor
intervir novamente, explicando a relação entre medição em situações reais e ideais,
e variáveis, como por exemplo, devido a precisão na escala do multímetro a leitura
sofre uma pequena variação, de modo que fosse realizado uma aproximação nos
valores encontrados. Sugerimos aos professores que mantenham a escala de
forma a gerar uma discussão acerca do modelo de circuito ideal e o real.
Após realizar as atividades propostas dos itens a e b do quadro 3, na tabela
2 temos as respostas dos grupos para o item c.
Tabela 2: Respostas do item c da primeira questão

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Resposta do item C da primeira questão do EXP01
Não, porém teve uma pequena mudança na leitura do multímetro, mas
o valor da corrente elétrica aproximada que percorre é a mesma nos
pontos a e b.
Não, mas houve uma pequena variação devido a escala do medidor,
mas o valor aproximado é o mesmo
Não, mas houve uma alteração insignificante devido ao multímetro, e a
corrente elétrica aproximada é a mesma no ponto a e b.
Não, o que houve uma alteração insignificante mas o valor aproximado
é o mesmo.
Não, mas teve uma alteração insignificante por causa do precisão do
equipamento.
Não, houve uma pequena alteração por causa da escala do
equipamento, mas o valor aproximado é o mesmo nos pontos a e b.
Ocorre uma variação insignificante devido a precisão do multímetro,
mas a corrente aproximada é a mesma

Podemos constatar na tabela 2 que todos os grupos identificaram, através
do experimento, que a corrente elétrica que percorre os pontos a e b da lâmpada
possuem a mesma intensidade.
Na segunda atividade do EXP01, ver quadro 4, os alunos fizeram a
associação em série da lâmpada da cozinha (𝐿 ) com a lâmpada da sala (𝐿 ), com
o objetivo de analisar as características dessa associação.
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Quadro 4: Segunda questão do EXP01
2. Na ligação 4, têm duas lâmpadas ligadas em série a uma chave CH. Faça a ligação abaixo e
responda:

Ligação 4

a)

b)
c)
d)
e)
f)

A chave está inicialmente aberta. Ao fechar a chave CH as lâmpadas vão acender?
Compare o brilho entre as lâmpadas. A intensidade desse brilho é menor ou maior que da
questão anterior? Explique.
Faça a medição e anote a tensão (ddp) das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 . E calcule a tensão total. Qual
conclusão podemos ter?
Em seguida compare a tensão das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 na ligação 4 com a tensão medida na
lâmpada 𝐿 no quesito 1. O que ocorreu?
Faça a medição e anote a corrente do circuito.
Calcule a potência de cada lâmpada e a resistência equivalente?
Com a chave ligada, remova a lâmpada 𝐿 do circuito. O que acontece com a lâmpada 𝐿 ?
Na sua concepção, porque isso ocorre?
Figura 20: Ligação no protótipo conforme a segunda questão do EXP01.

Fonte: Autoria própria
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Nos itens b, d & e, os alunos não tiveram dificuldades em realizar as
medições e os cálculo necessários. Vale a pena analisar as justificativas dos itens
a, c & f. Na tabela 3 temos as transcrições das respostas do item a.
Tabela 3: Respostas do item a da segunda questão do EXP01

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Resposta: Item a da segunda questão
Sim, as lâmpadas vão acender ao fechar a chave e o brilho menor.
As lâmpadas acendem ao fechar a chave, com brilho menor.
As lâmpadas acendem ao fechar a chave, com brilho menor que da
lâmpada na questão anterior.
As lâmpadas acendem com brilho iguais e menor que da questão 1.
As lâmpadas acendem com brilho menor
As lâmpadas vão acender com intensidade no brilho menor que da
questão anterior
Ao fechar a chave as duas lâmpadas vão acender com o mesmo
brilho e menor que da lâmpada anterior.

Nas respostas da tabela 3 podemos observar que os alunos compreenderam
que, ao associar lâmpadas iguais em série, a intensidade do brilho diminui
igualmente.
Na tabela 4 temos as respostas referentes ao item c do quadro 4, no qual os
alunos compararam a ddp na lâmpada 𝐿 na ligação simples, com a ddp na
lâmpada 𝐿 e 𝐿 na associação em série.
Tabela 4: Resposta do item c da segunda questão do EXP01.

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Resposta: Item c da segunda questão
Antes a sala tinha 5,46 volts e agora com a junção da lâmpada da
cozinha, a lâmpada sala ficou com a metade da tensão.
Antes a lâmpada 𝐿 tinha em torno de 5,26 V. Agora com cozinha o
valor caiu pela metade.
Antes a tensão da sala tinha 5 V, quando teve a ligação da cozinha
diminuiu a tensão pela metade.
A tensão se dividiu de 5 V para 2,5 V em cada lâmpada.
Uma lâmpada a tensão fica 5,4 V, com duas lâmpadas na tensão fica
2,7 V.
Antes a lâmpada 𝐿 estava sozinha e tinha a tensão de 5 volts, depois
diminuiu o brilho e a tensão da sala e da cozinha diminuiu para 2,5
volts cada.
Antes a tensão da lâmpada 𝐿 era 5,5 V agora a tensão se dividiu
entre as lâmpadas 𝐿 = 2,23 𝑉 e 𝐿 = 2,33 𝑉
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Nas respostas da tabela 4 identificamos indícios que os alunos
compreenderam que o brilho das lâmpadas depende da tensão em seus terminais,
que ao introduzir outra lâmpada em série, a tensão diminuiu pela metade assim
como diminuiu o brilho. A partir desta observação, o professor ponderou que na
característica da associação em série, o somatório das ddps das lâmpadas será a
ddp que a bateria fornece. Como também salientou que, o experimento tratava de
lâmpadas iguais, com mesma potência e resistência, entretanto para lâmpadas
distintas, a ddp, e consequentemente o brilho, seriam diferentes.
Figura 21: Montagem do item f da segunda questão do EXP01

Fonte: Autoria própria

Tabela 5: Respostas do item f da segunda questão do EXP01

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do item f da segunda questão
𝐿 apaga, porque a corrente elétrica é interrompida.
Elas estão ligadas em série, quando a lâmpada 𝐿 é removida a
corrente elétrica é interrompida.
𝐿 apaga porque as lâmpadas estão ligadas em série, quando é
removida a lâmpada 𝐿 a corrente elétrica será interrompida.
𝐿 apaga, pois as lâmpadas estão ligadas uma a outra, quando
tiramos a lâmpada 𝐿 , a outra apaga.
A lâmpada 𝐿 apaga, pelo fato delas estarem ligadas em série a
corrente é interrompida.
Apaga, porque as lâmpadas estão ligadas em série, e quando a
lâmpada 𝐿 é retirada a corrente elétrica é interrompida.
As lâmpadas estão ligadas em série, se tira uma lâmpada todas se
apagam.
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Na tabela 5, observamos indícios que os alunos compreenderam a relação
de dependência entre as lâmpadas 𝐿 e 𝐿 na associação em série, ou seja, quando
a lâmpada da cozinha 𝐿 é retirada a corrente elétrica é interrompida e a lâmpada
𝐿 apaga. O professor expos que na associação em série a corrente elétrica só tem
um único caminho e instigou os alunos a refletirem sobre essa ligação em sua
própria casa, se ao trocar a lâmpada da cozinha a lâmpada da sala também
apagava? Imediatamente os alunos argumentarem que não existia essa relação de
dependência em sua residência.
Dessa forma, nesta atividade experimental os alunos conseguiram identificar
que as suas concepções prévias não estavam de acordo com o observado no
experimento. Assim, mantendo-se a conservação da corrente elétrica, observaram
que: existe relação de dependência entre as lâmpadas associadas em série, existe
relação entre a intensidade do brilho das lâmpadas com a ddp e conseguiram
realizar cálculos de resistência equivalente e potência elétrica

5.4 ENCONTRO 04 - CONHECIMENTO PRÉVIO 02
No encontro 04, foi aplicado o questionário de conhecimento prévio 02
(QP02) sendo composto por três questões que envolve associação em paralelo e
associação mista. E estão dispostas no apêndice B.
As perguntas do QP02 são subjetivas e suas respostas foram coletadas e
transcritas. A primeira questão trata da associação em paralelo entre as lâmpadas
𝐿 e 𝐿 e está representada no quadro 5.
Quadro 5: Primeira questão do QP02

1.

a)
b)

Questionário de Conhecimento Prévio 2
Associação em Paralelo
No circuito ideal abaixo temos duas lâmpadas idênticas 𝐿 e 𝐿 ligadas em paralelo
a uma fonte. A lâmpada 𝐿 está em série com chave CH que está inicialmente
aberta. O percurso das correntes elétricas também está descrito no circuito. Com
base neste circuito responda.

Com a chave CH inicialmente aberta A lâmpada 𝐿 , brilha ou não? Justifique. E a
lâmpada 𝐿 brilha ou não? Justifique:
Ao fechamos a chave CH, o brilho da lâmpada 𝐿 se altera? Justifique:
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No item a da primeira questão do quadro 5 constatamos a seguinte análise:
Seis alunos anotaram corretamente que a lâmpada 𝐿 não irá brilhar devido

a chave ch está aberta impedindo a passagem da corrente elétrica, como também
que a lâmpada 𝐿 irá acender independe da posição da chave ch, podemos
constatar isso no seguinte discurso do aluno A03: “Na lâmpada 𝐿

a corrente

elétrica não termina o percurso por causa da chave ch que está aberta, sendo assim
𝐿

não brilha. Já a 𝐿 brilha, pois a corrente elétrica percorre todo o percurso”; que

corrobora com o apurado por Dalzotto at al. (2016, p.68 ).
Cinco alunos anotaram que ambas as lâmpadas não brilham, e aplicaram
erroneamente o raciocínio da aula anterior sobre o circuito em série no circuito em
paralelo, justificando uma relação de dependência entre as lâmpadas. Podemos
constatar isso no discurso do aluno A01 “𝐿

não brilha e nem a lâmpada 𝐿 , pois

a chave CH está aberta e uma lâmpada irá depender da outra para está ligado.”
Dois alunos equivocadamente associaram energia a corrente elétrica.
Observamos isso no discurso do aluno A12 “Se a chave ch estiver fechada a
lâmpada 𝐿 não recebe energia, entretanto a lâmpada 𝐿 vai brilhar pois nada
atrapalha a energia de percorrer o circuito.”
 No item b da primeira questão do quadro 5 constatamos a seguinte análise.
Sete alunos anotaram que o brilho da lâmpada 𝐿 fica menos intenso pois a
corrente elétrica será dividida. Como consta no discurso do aluno A07: “Ao fechar
a chave CH a corrente elétrica será dividida, então o brilho tende a diminuir a sua
intensidade. ”
Quatro alunos justificaram corretamente que o brilho da lâmpada 𝐿 não
altera. Como consta no discurso do aluno A3 “A lâmpada 𝐿 continua com o mesmo
brilho, e ao fechar a chave ch a lâmpada 𝐿 vai acender.
Dois alunos relacionaram equivocadamente ddp à energia elétrica. Como
consta no discurso do aluno A6 “A lâmpada 𝐿

continua com o mesmo brilho pois

a quantidade de energia se mantém constante.”
Notamos nesse quesito, afirmações que apontam uma relação de
dependências entre as lâmpadas, caracterizada pelo entendimento da aula anterior
sobre circuitos em série, sendo aplicadas incorretamente nesse circuito em
paralelo, bem como, a concepção errônea que a divisão da corrente irá influenciar
na intensidade do brilho das lâmpadas.
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No quadro 6 temos a segunda questão do QP02, no qual as lâmpadas 𝐿
e 𝐿 estão em série e associadas em paralelo as lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿

caracterizando

uma associação mista.
Quadro 6: Segunda questão do QP02.

2.

Associação Mista
No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ligadas em um circuito misto (com
ligações em série e paralelo).

Circuito Misto
a)

b)

c)

Com base no circuito misto, assinale a alternativa correta e justifique sua escolha.
i.
L , L , L e L têm o mesmo brilho.
ii.
L e L brilham mais que L e L .
iii.
L e L brilham mais do que L e L .
iv.
L brilha mais que L .
v.
L brilha mais que L .
Justifique:
Se apagamos as lâmpadas 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 ? Justifique sua escolha.
i.
Também apaga.
ii.
Mantem o brilho.
iii.
Diminui o brilho.
iv.
Aumenta o brilho
Justifique sua escolha:
Se apagamos a lâmpada 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.
Também apaga.
ii.
Mantem o brilho.
iii.
Diminui o brilho.
iv.
Aumenta o brilho.
Justifique sua escolha:

 Na análise do item a do quadro 6, onde a alternativa correta é o subitem iii
constatamos as seguintes respostas.
Três alunos assinalaram incorretamente o subitem i, afirmando que o brilho
das lâmpadas será igual independente das ligações que ocorrem. Podemos
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constatar isso nos seguintes discursos do aluno A7 “Se a corrente passa por todas
as lâmpadas então o brilho será o mesmo”; e no discurso do Aluno A9 “Terão o
mesmo brilho por dividir a corrente igualmente. ”
Dez alunos assinalaram o subitem correto, porém todos forneceram
justificativas incorretas. Entre esses, tivermos seis respostas similares afirmando
que o brilho será menor nas lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 devido a corrente está sendo dívida.
Como apurado no discursos do aluno A13: “ Devido a estarem em paralelo a
corrente que entra para as lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 é maior, e nas lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 a
corrente se divide.” E quatro alunos apontaram respostas similares, ao afirmar que
a corrente chega primeiro nas lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 fazendo elas terem brilho maior.
Constatamos isso nos discursos do aluno A01 “Devido as lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 serem
as primeiras a receber o percurso da corrente elétrica da fonte.”
 Na análise do item b, constatamos a seguintes respostas.
Oito alunos assinalaram incorretamente o subitem iv, na concepção errônea
que a corrente 𝐼 sofrerá um aumento e consequentemente o brilho da lâmpada 𝐿
irá aumentar. Podemos constatar isso no discurso o aluno A04: “A corrente que
passaria na lâmpada 𝐿 , passará agora por 𝐿 , ocasionado aumento no brilho.”
Cinco alunos justificaram corretamente, o subitem ii. Afirmando que, devido
as lâmpadas estarem em paralelo, a retirada de uma lâmpada não afetaria as
outras. Constatamos isso no discursos do aluno A06:“A retirada da lâmpada 𝐿 não
afeta o brilho da lâmpada 𝐿 ”; e no discurso do aluno A03 Devido a estarem ligadas
em paralelo, a retirada da lâmpada 𝐿 não afeta 𝐿 .
 Na análise do item c, constatamos a seguintes respostas.
Três alunos assinalaram incorretamente o subitem ii, afirmando que a
retirada da lâmpada 𝐿 não afeta o brilho da lâmpada 𝐿 , não compreendendo a
associadas em série entre elas. Constatamos isso no discurso do aluno 04 “Mantem
o brilho pois a corrente passará pelas duas lâmpadas, apagando uma a outra
manterá seu brilho” e no discurso do aluno A08 “Mantem o brilho pois a lâmpada
𝐿 vem primeiro que 𝐿 .”
Três alunos assinalaram incorretamente o subitem iv, justificando que a
lâmpada 𝐿 não dividirá a tensão (ou energia) com a lâmpada 𝐿 , ocasionado
aumento em seu brilho. Constatamos no discurso Aluno A05: “Aumenta o brilho
pois ela vai está recebendo mais energia. ”; e no discurso do Aluno A09 “ A tensão
que era dividida entre as lâmpadas, agora vai se juntar a uma única, dando mais
energia a fazendo ela brilhar mais. ”
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Sete alunos assinalaram, com justificativa correta, o subitem i, afirmando que
devido a estarem associadas em serie a retirada da lâmpada 𝐿 apaga a lâmpada
𝐿 , como constata o discursos do Aluno A01 “A lâmpada 𝐿 apaga pois elas estão
ligadas em série”; do Aluno A07 “Apaga, pois está ligada em série a lâmpada 𝐿 ” e
do Aluno A12 “ Elas estão em série então se retirar uma lâmpada a corrente não
passa. ”
Assim observamos nesse quesito equívoco ao relacionar, intensidade do
brilho das lâmpadas, com a corrente elétrica ao invés da ddp da fonte. E a
concepção errônea sobre o princípio da conservação a carga, que pela Lei dos Nós
mostra que a corrente ao chegar na junção (nó), precisa ser contrabalanceada, de
modo que o fluxo de cargas que depende da característica da lâmpada, na entrada
seja o mesmo da saída. Chama a atenção nesse item c, que sete alunos
justificaram corretamente, com indícios que as aulas experimentais anteriores
sobre a associação em série, pode ter contribuído para esse índice de acertos.
No quadro 7 temos a terceira questão, onde quatro lâmpadas estão
associadas em paralelo, e cada qual em série com um interruptor CH.
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Quadro 7: Terceira questão do QP02.
3.

No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ( 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 ) ligadas em
paralelo a uma fonte de tensão. Cada lâmpada possui um interruptor (chave CH). Há ainda
descrito o percurso da corrente elétrica, que sai do polo (+) e percorre todas as lâmpadas e
retorna a fonte no polo (-).

Circuito em paralelo com interruptores
a)
b)

c)

i.

ii.

Com todas as lâmpadas inicialmente ligadas responda:
O brilho da lâmpada 𝐿 é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada 𝐿 ? Justifique.
Se abrirmos somente a chave 𝐶𝐻 a lâmpada 𝐿 apaga, então o que acontece com as outras
lâmpadas?
( ) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 também apagam.
( ) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E SOFRE alteração no brilho.
( ) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas SEM SOFRER alteração no brilho.
Justifique sua escolha: ___________________________________
A corrente elétrica total 𝑖 sai da fonte no polo (+). Esta corrente será dividida
para as
quatro lâmpadas (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ) como mostra o circuito. Após percorrerem as lâmpadas, a
corrente elétrica retorna a fonte no polo (-). Com base nessas afirmações:
A corrente elétrica total 𝑖 , ao percorrer todo o circuito, SOFRE OU NÃO alteração em sua
intensidade? Justifique:
Se desligamos a lâmpada 𝐿 vai ocorrer alguma alteração nas correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ? E a
corrente total 𝑖

vai sofrer alteração? Justifique sua resposta.

Na análise do item a constatamos as seguintes respostas:
Cinco alunos afirmaram incorretamente que o brilho da lâmpada 𝐿 é maior
que as demais lâmpadas. Justificando que a corrente percorre primeiro a lâmpada
𝐿 , constatamos isso nos discursos do aluno A01 “ O brilho é maior, pois a lâmpada
𝐿 está mais próximo da fonte, sendo a primeira lâmpada a receber a corrente” ; do
aluno A07 “É maior, devido a corrente que percorre a lâmpada 𝐿 ser mais forte
pois ela ainda não se dividiu”; e do Aluno A11 “ É maior pois a corrente passa
primeiro na lâmpada 𝐿 ”.
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Oito alunos assinalaram corretamente que o brilho da lâmpada 𝐿 será igual
as demais. Entretanto, dois alunos justificaram erradamente que a energia será
distribuída igualmente, fazendo uma relação equivocada da energia com a tensão
elétrica, como apurado no discurso do aluno A9 “o brilho é igual, pois está dividindo
energia com as outras lâmpadas igualmente”. E quatro alunos apontaram
equivocadamente que o brilho é o mesmo devido a corrente está sendo dividida
igualmente entre as lâmpadas, podemos conferir isto discursos do Aluno A12 “ O
brilho é igual, pois as lâmpadas estão ligadas em paralelo, assim a corrente é a
mesma em todas as lâmpadas”; e do aluno A04 “ O brilho é igual pois todas as
lâmpadas estão recebem a mesma corrente elétrica. ” E dois alunos justificaram
corretamente, que os brilhos nas lâmpadas serão semelhantes devido a estarem
ligadas a mesma diferença de potencial, como apurado no discurso do aluno A06
“O brilho é igual, pois as lâmpadas estão ligadas a mesma fonte que enviar as
correntes”; e do aluno A10 “ O brilho é igual pois as lâmpadas estão ligadas a
mesma tensão da fonte ”.
 Na análise do item b constatamos o seguinte:
Seis alunos justificaram incorretamente que, ao desligar a lâmpada 𝐿 , as
lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿

sofreram alteração no brilho. Dentre esses três alunos

alegaram que o brilho vai alterar ao apagar a lâmpada 𝐿 devido ao aumento da
intensidade das corrente nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 ” , como consta no discurso do
aluno A02 “ O brilhos nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 aumenta pois a corrente será maior.”
E três alunos alegaram que, o brilho será maior, pois a fonte agora vai distribuir a
tensão ou energia somente para três lâmpadas, ocasionado aumento no brilho.
Como consta na anotação do aluno A03 “A fonte era dividida para quatro lâmpadas
e agora só será dividida para três”; E no discurso do aluno A09 “A energia
distribuída nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 será maior, ocasionando aumento no brilho”.
Oito alunos justificaram de forma correta, que ao desligar a lâmpada 𝐿 , as
lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 não sofrerão alteração no brilho, dentre as justificativas temos
a do Aluno A06 “Cada lâmpada tem sua chave, e a tensão faz com que a lâmpada
mantenha o mesmo brilho independente uma da outra”; e do Aluno A08 “As
lâmpadas estão em ramos diferentes cada uma com sua chave e sendo percorrida
pela corrente elétrica”.
 No item c constatamos a seguinte análise:
No subitem i, apuramos que nove alunos apontaram que a corrente elétrica
𝑖

que sai da fonte, após percorrer todo o circuito, retorna a fonte e sofre alteração
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em sua intensidade, podemos constatar isso no discurso do aluno A3 “ A corrente
𝑖

sofre alteração e retorna menos intensa”; no discurso do aluno A07 “A corrente

𝑖

é gasta no circuito e retorna com menos intensidade”; e no discurso do aluno

A12 ”A intensidade da corrente 𝑖

vai diminuindo, pois a energia vai sendo gasta.”

E quatro alunos justificaram que a corrente elétrica 𝑖 não sofre alteração, como
mostra o discurso do aluno A06 “ Depois de percorrer todas as lâmpadas a corrente
𝑖 retorna a fonte com a mesma intensidade”; e o discurso do aluno A08 “A corrente
será dividida por quatro lâmpadas, e posteriormente se encontra e retorna com
mesmo valor. ”
No subitem ii, onze respostas ficaram incompletas com justificativas para as
correntes 𝑖

,𝑖

e 𝑖 , mas não justificaram o que ocorreria na corrente 𝑖 . Para a

correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 constatamos as seguintes respostas: Nove alunos apontaram
de forma incorreta que, ao desligar a lâmpada 𝐿 , as correntes sofreram aumento
da intensidade, como apurado no discurso do aluno A09 “As correntes passaram
para as outras lâmpadas com maior intensidade”; e no discurso do aluno A07 ” A
intensidade das correntes 𝑖

,𝑖

e 𝑖 vai aumentar, pois a não vai passar mais a

corrente na lâmpada 𝐿 ”; e quatro alunos justificaram que as correntes 𝑖

,𝑖

e𝑖

não sofrem alteração, como mostra o discurso do aluno A01 “ As correntes
continuaram circulando normalmente sem alteração na intensidade”; e do aluno A3
“ As correntes não sofre alteração pois elas estão ligadas em paralelo. ”
Apenas dois alunos responderam sobre a corrente 𝐼 . Dentre esses, temos
justificativa correta do aluno A11 “Devido ao desligamento da corrente 𝑖 , a corrente
𝐼

irá diminuir o valor.” E a justificativa incorreta do aluno A12 ”Após desligar a

lâmpada 𝐿 as correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 vão aumentar sua intensidade, mas a corrente
total 𝐼 sempre será a mesma.”
Portanto,

neste

quesito,

os

estudantes

apresentaram

concepções

alternativas referente ao circuito elétrico, alegando que a lâmpada próxima fonte,
teria maior potencial. Assim como, tiveram a percepção que a intensidade da
corrente não depende da resistência da (carga), levando a compreender que ao
desligar uma lâmpada, a corrente será redistribuída aos outros ramos aumentando
o brilho nas outras lâmpadas, bem como levar ao equívoco de relacionar a
intensidade do brilho ao fluxo da corrente na malha, ao invés de associar a ddp.
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5.5 ENCONTRO 05 - ATIVIDADE EXPERIMENTAL 02
No encontro 5, foi realizada a atividade experimental 02 (EXP02), conforme
o apêndice D, que teve por objetivo conhecer o circuito em paralelo e misto de
lâmpadas além de elaborar ligações similares ao circuito de lâmpadas em uma
residência nos ambientes da cozinha, sala, banheiro e quarto.
No quadro 8, temos a primeira questão do EXP02, na qual o aluno teve por
objetivo realizar a ligação das lâmpadas da sala e do banheiro em paralelo, e assim,
medir e calcular as grandezas elétricas.
Quadro 8: Primeira questão do EXP02
Roteiro Experimental 02
Associação em paralelo
1. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave ch está
inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

a) Com a Chave CH na posição aberta, quais lâmpadas ficam acessas?
b) Com a chave ainda na posição aberta (desligada), com o auxílio do multímetro, faça a medição
e anote a corrente elétrica total 𝑖 , corrente elétrica 𝑖 que percorre as lâmpadas 𝐿 e a corrente
elétrica 𝑖

que percorre a lâmpada 𝐿 . Faça também a medição da tensão nas

lâmpadas.
c) Agora com a chave na posição fechada, o brilho na lâmpada 𝐿 se altera? Descreva o que
ocorre no circuito.
d) Ainda com a chave fechada faça as medições e anote a ddps nas lâmpadas e as correntes
𝑖 ,𝑖 e𝑖 .
e) Compare as correntes medidas com a chave aberta e fechada. Qual conclusão podemos tirar?
f) Calcule potência em cada lâmpada e a potência total do circuito.
g) Calcule a resistência de cada lâmpada e a resistência equivalente.
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Na figura 22, temos a ligação conforme a primeira questão do EXP02, no
qual a chave ch do banheiro está inicialmente aberta.
Figura 22: Ligação no protótipo da primeira questão com a chave ch aberta.

Fonte: Autoria própria

Nos itens b, d, f & g os alunos não tiveram dificuldades em realizar os
cálculos necessários. Vale a pena analisar as justificativas dos itens a, c & e. Na
tabela 6, temos as transcrições das respostas dos grupos.
Tabela 6: Respostas do item a da primeira questão do EXP02.

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item a
Apenas a lâmpada da sala
A lâmpada 𝐿
A lâmpada da sala
Apenas 𝐿
Somente 𝐿
Apenas 𝐿
A lâmpada da sala

Nesse quesito, identificamos que três grupos assimilaram adequadamente
que quando a chave está na posição aberta, significa que o circuito está aberto e
não há circulação de corrente elétrica. Porém, notamos que quatro grupos (GA1,
GA2, GA5 e GA7) associaram o fluxo de corrente elétrica no condutor ao fluxo da
água em uma mangueira, de fato, uma analogia costumeiramente utilizada
pretendendo um melhor entendimento sobre o fluxo de elétrons, por exemplo,
temos a representação no livro de Halliday. at al (2009, p.141), no qual o autor cita
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que “O fluxo de água em uma mangueira representa um movimento de cargas
positivas.” Essa analogia, corroborada com ação pedagógica dos professores, tem
o potencial de trazer a concepção que a chave na posição aberta é igual a uma
torneira aberta, o que não favorece o processo de ensino e aprendizagem no tema
pois leva a um conhecimento conceitual equivocado de associação de resistores.
Figura 23: Fechamento da Chave ch conforme item c.

Fonte: Autoria própria

Na figura 24, observamos que ao fechar a chave ch a lâmpada do banheiro
irá acender. Na tabela 7, temos as transcrições das respostas.
Tabela 7: Respostas do item c da primeira questão do EXP02.

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4

Respostas do Item c
O brilho da lâmpada 𝐿 continua o mesmo
O brilho da lâmpada 𝐿 não se altera, pois o circuito está em
paralelo.
Não altera o brilho pois as correntes das lâmpadas são
individuais por estarem em paralelo.
Não altera, pois estão ligadas em paralelo e a tensão é a
mesma.

GA5

Não altera o brilho

GA6

Não altera o brilho pois as lâmpadas estão ligadas em paralelo

GA7

Não altera o brilho, pois estão ligadas em paralelo e as
lâmpadas são independentes.

Nesse item procuramos mostra que as lâmpadas, por estarem em paralelo,
são independentes, assim qualquer alteração no ramo de uma lâmpada não
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influencia no ramo da outra lâmpada. E as duas tem o mesmo brilho pois estão
ligadas ao mesmo potencial na fonte.
Na tabela 8 temos as transcrições do item f, que faz a comparação da chave
na posição aberta e fechada.
Tabela 8: Resposta do item f da primeira questão do EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item f
Quando a chave está aberta a lâmpada apaga e corrente total
é menor. Quando a chave está fechada a lâmpada acende e a
corrente total é maior.
Quando a chave está fechada, as duas lâmpadas ficam acessas
e a corrente total aumenta.
Com a chave fechada a corrente total será maior e depois se
divide entre as lâmpadas
A corrente total diminui quando a chave está aberta e aumenta
quando a chave está fechada.
Com a chave aberta a corrente é menor. Com a chave fechada
a corrente é maior
A corrente total aumenta quando a chave está fechada, depois
se divide entre as lâmpadas.
Quando a chave está fechada a corrente total é maior. Quando
ela está aberta a corrente total é menor.

Nesse quesito o importante é o entendimento que a fonte vai fornecer a
corrente de acordo com a quantidade de lâmpadas ligadas. Ou seja, o fluxo de
corrente depende da carga. Então para uma única lâmpada os alunos observam
que 𝐼 = 𝐼 para duas lâmpadas temos que 𝐼 = 𝐼 + 𝐼 em conformidade com a lei
dos nós.
Portanto neste quesito 1, os estudantes observaram na associação em
paralelo, as lâmpadas estão em ramos separados, ou seja, são ligações
independentes, na qual ambas estão submetidas ao mesmo potencial da fonte.
Desta forma, tenham a compreensão, que na residência, as lâmpadas são
associadas em paralelo. Como também, a corrente total do circuito depende da
carga R das lâmpadas, de acordo com o princípio da lei de ohm 𝐼 =

.

No quadro 9 temos a segunda questão do EXP02. No qual o aluno teve por
objetivo realizar as ligações das lâmpadas em um circuito misto, assim como medir
e calcular as grandezas elétricas. Neste circuito as lâmpadas do banheiro e quarto
estão em série e associadas em paralelo as lâmpadas da cozinha e da sala.
Ressaltamos que o circuito misto pode ter outras combinações, que está foi a
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maneira de demostrar o comportamento das lâmpadas na associação em série e
na associação em paralelo.
Quadro 9: Segunda questão do EXP02
Associação Mista
2. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave ch está
inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

Circuito com associação mista
a)

Compare o brilho das lâmpadas e descreva o que acontece.

b)

Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com o brilho da lâmpada 𝐿 . Qual o
tipo de associação entre 𝐿 e 𝐿 .

c)

Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com brilho da lâmpada 𝐿 . Qual o
tipo da associação entre 𝐿

d)

e𝐿 .

Faça a medição da tensão nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 . Compare os valores medidos com
a tensão da fonte, qual conclusão podemos tirar?

e)

Faça a medição da corrente 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 e calcule a corrente total.

f)

Calcule a potência total elétrica.

Nos itens e & f os alunos não tiveram dificuldades em realizar os cálculos
necessários. Vale a pena analisar as justificativas dos itens a, b, c & d.
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Figura 24: Ligação no protótipo conforme questão 02 do EXP02

Fonte: Autoria própria
Tabela 9: Respostas do item a da segunda questão do EXP02.

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item a
𝐿 e 𝐿 ficam com o brilho fraco e 𝐿 e 𝐿 ficam com o brilho forte
As duas lâmpadas em série estão com brilho mais fraco que as
outras duas lâmpadas em paralelo
As lâmpadas da cozinha e sala brilham mais que as lâmpadas
do banheiro e quarto
As lâmpadas 𝐿 e 𝐿 o brilho é menor, pois estão em série e a
tensão se divide. Já nas 𝐿 e 𝐿 é maior pois estão em paralelo
O brilho das lâmpadas da cozinha e da sala são mais fortes que
o brilho das lâmpadas do banheiro e do quarto.
𝐿 e 𝐿 estão com brilho mais fraco, pois estão em série. Já as
lâmpadas 𝐿 e 𝐿 estão mais fortes pois estão em paralelo.
As lâmpadas que estão em série o brilho é mais fraco e as
lâmpadas que estão em paralelo o brilho é mais forte.

Nesse quesito, podemos observar a compreensão que a lâmpadas tem
brilhos distintos, na qual as lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em série tem um brilho menor, e as
lâmpadas 𝐿 e 𝐿

em paralelo tem tensão igual a fem. Na análise do item d, que

veremos mais adiante, comprovaremos que a diferença no brilho está relacionado
com a tensão aplicada no terminal da lâmpada.
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Figura 25: Ligação conforme Item b da segunda questão do EXP02

Fonte: Autoria própria

Tabela 10: Respostas do item b da segunda questão do EXP02.

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item b da segunda questão
A lâmpada 𝐿 fica acessa, e está associada em paralelo a 𝐿 .
Nada acontece a lâmpada 𝐿 , pois estão em paralelo.
Continua brilhando pois elas estão associadas em paralelo
Nada acontece, pois o circuito está em paralelo, então não
interrompe a corrente nas lâmpadas 𝐿 .
A lâmpada 𝐿 continua acesa pois está em paralelo.
A lâmpada 𝐿 continua acesa pois está em paralelo.
A lâmpada da sala não interfere na lâmpada da cozinha, pois
estão em paralelo e assim o brilho permanece o mesmo.

Nesse item, o estudante observa que retirada a lâmpada 𝐿 do circuito, não
influenciar na intensidade do brilho das outras lâmpadas.
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Figura 26: Ligação conforme Item c da segunda questão do EXP02

Fonte: Autoria própria
Tabela 11: Resposta do item c da segunda questão do EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item c da segunda questão
A lâmpada 𝐿 apaga pois está associada em série
As duas lâmpadas apagam, pois estão em série.
A lâmpada 𝐿 apaga pois está em série a 𝐿
A luz apaga, pois, as lâmpadas estão em série e interrompe a
passagem da corrente elétrica.
Apaga, pois, está ligada em série
As duas se apagam pois estão em série
A lâmpada do quarto interfere na lâmpada do banheiro, já que
estão em série, a lâmpada 𝐿 também apaga.

Nesse momento, o professor ponderou que havia três ramos no circuito,
cada ramo sendo percorrida por uma corrente 𝐼 , 𝐼 e 𝐼 . Como as lâmpadas 𝐿 e
𝐿 estão no mesmo ramo, a retirada de 𝐿 interrompe a corrente 𝐼 desligando 𝐿 .
Entretanto, as lâmpadas

𝐿

e 𝐿 , estão cada qual em ramos diferentes e

permanecem acessas com o brilho inalterado.
No item d, todos os grupos realizaram os cálculos corretamente. Vale apenas
transcrever a comparação entre a tensão medida em cada lâmpada.
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Tabela 12: Resposta do item d da segunda questão do EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6

GA7

Respostas do Item d da segunda questão
As lâmpadas que estão associadas em paralelo tem uma
tensão maior.
No circuito em série a tensão da fonte se divide. E no circuito
em paralelo a tensão da fonte não se divide.
Na 𝐿 e 𝐿 a tensão é a mesma da fonte. E na 𝐿 e 𝐿 a tensão
se divide
As lâmpadas 𝐿 e 𝐿 estão em paralelo e a tensão é a mesma
da fonte. Já na lâmpadas 𝐿 e 𝐿 estão em série e a tensão se
divide.
Que a tensão das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 é metade da tensão das
lâmpadas 𝐿 e 𝐿 .
Que a tensão das lâmpadas em paralelo é 𝐿 e 𝐿 é 5,27 V. E
nas lâmpadas em série 𝐿 e 𝐿 a tensão é quase a metade 2,5
V.
As lâmpadas que estão em paralelo ( 𝐿 e 𝐿 ) estão recebendo
5V da fonte. E as lâmpadas que estão em série ( 𝐿 e 𝐿 ) estão
dividindo os 5V da fonte.

Neste quesito, houve a compreensão que na associação em paralelo a ddp
é a mesma nos extremos dos ramos de cada lâmpada. Assim, a tensão medida nos
extremos das lâmpadas 𝐿

e 𝐿 , associadas em série, é o somatório da tensão

individual delas. Logo, a intensidade do brilho está correlacionada à tensão no
terminal da lâmpada.
Ao final deste quesito, o professor indagou a turma: Se no ambiente da casa
ao trocamos a lâmpada do banheiro, a do quatro se apaga? se tinha lógica compra
uma lâmpada, e associa-las em série, para e usar metade da potência nominal? e
em quais ambientes da casa as lâmpadas estavam ligadas corretamente?
Imediatamente a turma respondeu que numa casa não havia ligações semelhantes
as lâmpadas 𝐿 e 𝐿 , e que as ligações das lâmpadas, em uma casa, são em
paralelo.
No quadro 10, temos o quesito três com simulação das ligações das
lâmpadas na residência com rede monofásica. Fazendo a correlação com fonte
continua, temos a fase no polo positivo, neutro no polo negativo e o fio de retorno
sendo o condutor que liga a chave ch em série a lâmpada. Ressaltamos que neste
quesito os alunos não tiveram dificuldades em realizar os cálculos necessários.
Vale a pena analisar somente as justificativas dos itens a, b, c & d.
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Quadro 10: Terceira questão do EXP02
Associação em paralelo (Ligação Residencial).
3. Vamos agora montar as ligações similares ao circuito de lâmpadas em uma residência. Cada
ambiente da casa (cozinha, sala, banheiro e quarto) tem seu respectivo ponto de luz e interruptor.
No Brasil a norma 5410 determina as cores dos cabos condutores de acordo com a função de
cada condutor.
- Azul claro para condutores neutros.
- Vermelho, preto ou marrom para condutores de fase.
- Laranja para o condutor de retorno.
Na ligação do protótipo, no ambiente do quarto, tem a identificação desses cabos. Faça a
montagem do circuito no protótipo e responda.

a)

Com todas as lâmpadas ligadas, elas apresentam brilho igual ou diferente?

b)

Se desligamos a lâmpada do banheiro, o que acontece com as demais lâmpadas?

c)

Com todas as lâmpadas ligadas, faça a medição da corrente total e das correntes que
percorre cada lâmpada. Faça uma comparação de 𝑖 com as demais correntes do circuito.

d)

Faça a medição da tensão em cada lâmpada e compare com a tensão da fonte.

e)

Calcule a potência total do circuito.
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Figura 27: Ligação conforme terceira questão do EXP02

Fonte: Autoria própria

Tabela 13: Resposta do item a da terceira questão EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item a da terceira questão
Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho
Igual pois o circuito em paralelo a fonte
Brilho é igual pois todas estão conectadas a 5V
Os brilhos são iguais
Todas estão com o mesmo brilho
Estão ligadas em paralelo e tem brilhos iguais
Todas estão com brilhos iguais

Neste item a poderão compreender que todas as lâmpadas estão associadas
em paralelo, com isso são submetidas a mesma ddp. Assim, devido ao fato de
serem semelhantes (mesma potência e resistência interna) elas possuem brilhos
idênticos.
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Tabela 14: Resposta do item b da terceira questão EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item b da terceira questão
Nada acontece pois 𝐿 está em paralelo as demais
Nada, pois as lâmpadas são ligadas em ramos diferentes
As lâmpadas permanecem acessas e continua com o mesmo
brilho
Nada modifica pois estão ligadas em paralelo assim um ramo
não interfere no outro
Continuam acesas pois estão em paralelo com ligações
independentes
Continuam todas acesas, pois estão ligadas em paralelo
Permanece com o mesmo brilho pois estão em ramos diferentes

Neste item b, houve a compreensão que a ligação das lâmpadas do banheiro
e quarto estão em paralelo a fonte, assim ao desligar 𝐿 , não afeta a lâmpada 𝐿 e
nem as demais. Neste momento, o professor enfatizou que as lâmpadas estavam
em ramos diferentes e cada qual conectada em serie a uma chave ch, assim ao
desligar a chave do banheiro, iria interromper apenas a corrente 𝐼 , logo as outras
lâmpadas continuam com a mesma luminosidade.
Tabela 15: Resposta do item c da terceira questão EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item c da terceira questão
A corrente total é a soma das outras correntes
A corrente total 𝐼 = 0,36 𝐴 está sendo dividida e cada lâmpada
recebe 0,09 A
Em paralelo a corrente total se divide
A corrente total é a somatória das demais correntes do circuito.
𝐼 é a soma das correntes 𝐼 , 𝐼 e 𝐼
A corrente total se dividiu para cada lâmpada
𝐼 é a soma das outras correntes

Neste item ao medir a corrente 𝐼 , o professor solicitou o desligamento das
lâmpadas gradativamente

e a averiguação

da leitura do amperímetro,

demonstrando-se que a intensidade da corrente total depende da carga das
lâmpadas que estão ligadas. Assim, ponderamos que uma residência possui vários
equipamentos elétricos, e quantos mais equipamentos fossem ligados, mais
corrente o quadro elétrico iria fornecer, até um limite que faz o desarme do disjuntor
evitando-se uma sobrecarga. Portanto, ao construir ou reformar uma casa, o projeto
elétrico tem que ser adequado as demandas dos novos cômodos.
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Tabela 16: Resposta do item d da terceira questão do EXP02

Grupos
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GA7

Respostas do Item d da terceira questão
A tensão das lâmpadas é igual a tensão da fonte
A tensão é a mesma da fonte, pois estão ligadas em paralelo.
A tensão da fonte é aproximadamente igual a tensão da
lâmpada.
A tensão de todas as lâmpadas a mesma da fonte
As lâmpadas estão com a mesma tensão da fonte
A tensão das lâmpadas é a mesma da fonte
Estão em paralelo então a tensão da fonte é a mesma da
lâmpada

Neste item d, os alunos compreenderam que as lâmpadas estão ligadas ao
mesmo potencial da fonte e comprovar que a intensidade do brilho está associada
a ddp em seus terminais. Por consequência, poderão confrontar as concepções
alternativas e correlacionar ao seu dia a dia, no entendimento das ligações de
lâmpadas na residência.

5.6 ENCONTRO 06 - QUESTIONÁRIO FINAL
No encontro 6, foi aplicado o questionário final, conforme apêndice E,
composto por oito questões, visando observar a evolução conceitual dos
estudantes após as atividades experimentais.
Na primeira questão, tivemos por objetivo identificar a evolução conceitual
acerca da ligação em circuito elétrico simples, ver quadro 11:
Quadro 11: Primeira questão do questionário final.
QUESTIONÁRIO FINAL
1. No circuito ideal abaixo, temos a simbologia padrão de uma fonte de tensão contínua. Nessa
fonte de tensão está ligada um receptor elétrico (lâmpada). Essa ligação é feita através de dois
fios, que ligam o polo positivo (+) da fonte ao ponto “A” da lâmpada e o polo negativo da fonte (-)
ao ponto ”B” da lâmpada.

a) Sabendo que a lâmpada está acesa, você consegue explicar por que isso ocorre?
b) Se medimos a corrente elétrica “i” no ponto (A) ela será maior, menor ou igual a corrente elétrica
medida no ponto (B)? Justifique sua resposta.
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 No item a todos os alunos justificaram corretamente que a lâmpada vai
acender por estar conectada a fonte, podemos constatar isso no discurso do Aluno
A5 “Porque a lâmpada está ligada a fonte, assim a corrente percorre o circuito do
polo positivo ao polo negativo.”
 No item b todos os alunos justificaram corretamente que a corrente elétrica
permanece com a mesma intensidade nos dois pontos, constatamos isso no
discurso do Aluno A2 “Igual, pois a corrente que passa em todo o circuito tem
mesmo valor”; do Aluno A6 “Igual, pois a corrente sai da fonte e volta para a com
mesma intensidade”; e do Aluno A13 “ Será igual, pois a corrente que passa nos
pontos A e B terão o mesmo valor. ”
Na segunda questão tivemos por objetivo identificar a evolução conceitual
acerca da ligação em circuito elétrico em série, ver quadro 12:
Quadro 12: Segunda questão do questionário final
2. No circuito ideal abaixo temos as lâmpada 𝐿 com mesma potência e resistência interna da
lâmpada 𝐿 . O circuito contém ainda uma chave CH que está inicialmente na posição aberta
(desligado).
Assinale o que acontece ao fechar a chave CH:

a) A lâmpada 𝐿 brilha mais que 𝐿 .
b) 𝐿 brilha mais que 𝐿 .
c) 𝐿 e 𝐿 tem o mesmo brilho.
d) A corrente que atravessa a lâmpada 𝐿 é maior.
Justifique sua resposta.

2.1. Comparando o brilho da lâmpada 𝐿

no circuito do quesito 1 com o brilho da lâmpada 𝐿
no quesito 2 você acredita que haverá modificação? Justifique.



Neste quesito, onde a respostas correta está contida no item c, temos as

seguintes situações:
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O aluno A4 assinalou o item b com seguinte justificativa: “Ao fechar a chave
a lâmpada 𝐿 perderá potência e brilhara menos que a lâmpada 𝐿 .”
O aluno A6 assinalou corretamente o item c entretanto com justificativa
incorreta: “As lâmpadas estão em paralelo, assim elas dividem a mesma tensão
deixando deixando-as com o mesmo brilho. ”
Os demais alunos corretamente compreenderam que na associação em
série com lâmpadas semelhantes a tensão será dividida e o brilho será igual, como
constam a justificativa do Aluno A3 “Estão em série então vão ter o mesmo brilho,
mas como a tensão se divide o brilho não será tão forte ”; e do Aluno A8 “ A lâmpada
tem o mesmo brilho, porém com intensidade menor pois elas estão em série e vão
dividir a tensão com valores iguais. ”
 No subitem 2.1 quatro alunos equivocadamente apontaram que a lâmpadas
𝐿 não iria mudar o brilho. Podemos constatar isso no discurso do Aluno A4 “ Não
as lâmpadas 𝐿 terá o mesmo brilho nos dois quesitos, porém maior que 𝐿 . ” e do
Aluno A5 “Não, a lâmpada 𝐿 terá o mesmo brilho nos dois quesitos”.
Os restantes dos alunos compreenderam corretamente que a intensidade do
brilho das lâmpadas 𝐿 em série será menor, podemos apurar isto junto ao discurso
do Aluno A2 “Sim, no quesito 1 a tensão na lâmpada 𝐿

é igual a fonte e não se

divide. No quesito 2 a tensão é menor pois é dividida com a lâmpada 𝐿
igualmente”; do Aluno A7 “Sim, a lâmpada do quesito 1 não divide a tensão, já a
lâmpada do quesito 2 está em série e divide a tensão”; e do Aluno A13 “Sim, o
brilho no quesito 1 está maior em relação ao quesito 2, na qual a tensão está sendo
dividida. ”
Na terceira questão tivemos por objetivo identificar a evolução conceitual
acerca de ligação em circuito elétrico em paralelo, ver quadro 13:
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Quadro 13: Terceira questão do questionário final
3. No circuito ideal abaixo temos duas lâmpadas idênticas 𝐿 e 𝐿 ligadas em paralelo a uma
fonte. A lâmpada 𝐿 está em série com chave CH que está inicialmente aberta (desligada). O
percurso das correntes elétricas também está descrito no circuito. Com base neste circuito
responda.

a) Com a chave CH inicialmente aberta quais lâmpada brilham? Justifique.
b) Ao fechamos a chave CH, o brilho da lâmpada 𝐿 se altera? Justifique:



No item a da terceira questão temos as seguintes situações:
Dois alunos justificaram incorretamente as respostas, como consta no

discurso do Aluno A1 “As duas lâmpadas vão brilhar”; e do Aluno

A4

“Com a

chave aberta as duas lâmpadas permanecem apagadas. ”
Os demais alunos justificaram corretamente que a lâmpada 𝐿 , está em série
com a chave ch, e ao abri-la, a corrente 𝐼 é interrompida e a lâmpada 𝐿 apaga,
podemos constatar compreensão na justificativa do Aluno A8 “Somente a lâmpada
𝐿 , pois a lâmpada 𝐿 está em série com a chave aberta interrompendo a corrente
𝐼 ” ; e do Aluno A9 “A lâmpada 𝐿

está acessa em paralelo a fonte, e a lâmpada

𝐿 esta apagada por estar em série a uma chave CH.”


No item b da terceira questão obtivemos as seguintes situações:
Dois alunos justificaram incorretamente as respostas, podemos conferir na

resposta do Aluno A1 “Ao fechar a chave o brilho de 𝐿 vai diminuir”; e do Aluno A4
“Sim, as lâmpadas vão acender com brilhos iguais.”
Os demais alunos justificaram corretamente que ao fechar a chave ch a
lâmpada 𝐿 permanece acessa com o mesmo brilho pois está associado em
paralelo a lâmpada 𝐿 , podemos averiguar no discurso do Aluno A2 “Não, pois as
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lâmpadas estão em paralelo e a tensão de 𝐿 é a mesma da fonte ”; do Aluno A6
“O brilho permanece, pois como estão em paralelo a tensão é a mesma da fonte ”;
e do Aluno A10 “Não, pois 𝐿 está em paralelo 𝐿 e permanece com o mesmo brilho.
”
No quesito 4, a finalidade foi identificar a evolução conceitual acerca da
ligação em um circuito elétrico misto, ver quadro 14:
Quadro 14: Quarta questão do questionário final
4. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas, ligadas em um circuito misto (com
ligações em série e paralelo).

a) Com base nesse circuito misto podemos afirmar que:
i.
L , L , L e L têm o mesmo brilho.
ii.
L e L brilham mais que L e L .
iii.
L e L brilham mais do que L e L .
iv.
L brilha mais que L .
v.
L brilha mais que L .
Justifique sua escolha
b) Se apagamos as lâmpadas 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.
Também apaga.
ii.
Mantem o brilho.
iii.
Diminui o brilho.
iv.
Aumenta o brilho
Justifique sua escolha
c) Se apagamos a lâmpada 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.
Também apaga.
ii.
Mantem o brilho.
iii.
Diminui o brilho.
iv.
Aumenta o brilho.
Justifique sua escolha
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No item a onde a resposta correta está contida no subitem iii, temos as

seguintes situações:
Três alunos assinalaram incorretamente o subitem i, podemos apura isto nos
argumentos do Aluno A4 “A lâmpada tem o mesmo brilho pois estão com mesma
tensão ”; do Aluno A5 “ Tem o mesmo brilho pois estão em paralelo” e do Aluno A9
“Tem o mesmo brilho pois estão com a mesma corrente. ”
Os demais alunos assinalaram corretamente na ideia que as lâmpadas 𝐿 e
𝐿 está em série e vão dividir a tensão da fonte resultando no brilho igual e de
menor intensidade, e as lâmpadas 𝐿 e 𝐿 estão em paralelo a fonte com brilho
igual e de maior intensidade, observamos está concepção nas justificativas do
Aluno A2 “ As lâmpadas 𝐿 e 𝐿 terão maior brilho pois a estão em paralelo e a
tensão é a mesma da fonte, já lâmpadas 𝐿 e 𝐿 estão em série e a tensão da fonte
será dividida ocasionando brilho menor”; e do Aluno A10 “As lâmpadas 𝐿 e 𝐿
estão associadas em série então a tensão da fonte será dividida. Já as lâmpadas
𝐿 e 𝐿 estão em paralelo e cada uma terá a tensão da fonte.”


No item b, no qual a resposta correta está contida no subitem ii, e justificaram

que a lâmpada 𝐿 por estar em paralelo ao circuito não vai interferir na lâmpada 𝐿 .
Averiguamos isto nas respostas do Aluno A12 “Por estar em paralelo a lâmpada 𝐿
não interfere no brilho de 𝐿 , pois cada uma está na malha com sua respectiva
corrente” e do Aluno A8 “Elas estão em paralelo e assim são independentes uma
da outra.”


No item a resposta correta está contida no subitem i, todos os alunos tiveram

o entendimento que ao retirar a lâmpada 𝐿 , ocorre a interrupção da passagem da
corrente elétrica 𝑖 , assim por estar associada em série a lâmpada 𝐿 também
apaga, averiguamos está concepção nos relatos do Aluno A2 “ as lâmpadas 𝐿 e
𝐿 estão em série, então ao retirar a 𝐿 a corrente i3 é interrompida”; e do Aluno
A10 “As duas lâmpadas estão em série, então se apagamos lâmpada 𝐿 a corrente
nesta malha é interrompida. ”
Na quinta questão tivemos por objetivo identificar a evolução conceitual acerca
da ligação em circuito elétrico em paralelo, ver quadro 15:
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Quadro 15: Quinta questão do questionário final
5. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ( 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 ) ligadas em paralelo
a uma fonte de tensão. Cada lâmpada possui um interruptor (chave CH). Há ainda descrito o
percurso da corrente elétrica no sentido convencional, que sai do polo (+) e percorre todas as
lâmpadas e retorna a fonte no polo (-). Com todas as lâmpadas inicialmente ligadas responda:

Circuito em paralelo com
interruptores

a) O brilho da lâmpada 𝐿 é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada 𝐿 ? Justifique.
b) Se abrirmos somente a chave 𝐶𝐻 a lâmpada 𝐿 apaga, então o que acontece com as outras
lâmpadas?
Assinale alternativa correta.
i. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 também apagam.

ii. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E SOFRE alteração no brilho.

iii.(

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E NÃO SOFRE alteração no brilho.
Justifique sua escolha:

c) A corrente elétrica total 𝑖 sai da fonte no polo (+). Esta corrente será dividida para quatro
lâmpadas (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ) como mostra a figura. Após percorrerem as lâmpadas, a corrente elétrica
total retorna a fonte no polo (-). Com base nessas afirmações:
i. A corrente elétrica total 𝑖 , ao percorrer todo o circuito, SOFRE OU NÃO alteração em sua
intensidade? Justifique:
ii. Se desligamos a lâmpada 𝐿 vai ocorrer alguma alteração nas correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ? E a
corrente total 𝑖 vai sofrer alteração? Justifique:



No item a todos os alunos justificaram corretamente que o brilho das

lâmpadas será igual devido a estarem associadas em paralelo, e assim submetidas
a mesma ddp, podemos constatar esta concepção nos comentários do Aluno A13
“O brilho é igual pois as quatro lâmpadas estão associadas em paralelo”; e do Aluno
A2 “ Igual, pois a tensão é a mesma da fonte nas quatro lâmpadas. ”


No item b a resposta correta está contida no subitem iii, temos as seguintes

situações:
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Dois alunos assinalam o subitem ii, afirmando que ao abrir a chave 𝐶𝐻 o
brilho das demais lâmpada se altera. Podemos observar isto nos comentários do
Aluno A1 “O brilho sofre variação” e do Aluno A6 “Sofre variação pois tem uma
lâmpada a menos para dividir a energia.”
Os outros alunos afirmaram corretamente que ao desligar a 𝐿 as demais
lâmpadas continuam com a mesma luminosidade, ou seja, não há alteração nas
correntes que atravessam, analisamos isto nas anotações dos Aluno A7“ A ddp nas
lâmpadas não vai serão alteradas, portanto o brilho não sofre alteração”; e do Aluno
A8 “As lâmpadas estão ligadas em paralelo a fonte, então o brilho permanecerá o
mesmo.”


No item c identificamos as seguintes situações:
Todos os alunos justificam corretamente o subitem i com a compreensão que

a corrente é conservativa e assim vai percorrer todo o circuito e retornar a fonte
com a mesma intensidade, observamos isto nos argumentos do Aluno A5 “A
corrente 𝐼 , sai do polo (+) se divide para as quatro lâmpadas e retorna no polo (-)
com a mesma intensidade”; e do Aluno A11 “ Não haverá alteração na corrente
total, pois ela retorna com o mesmo valor. ”
No subitem ii temos as seguintes análises:
Quatro alunos (A5, A7, A8 e A9) apontaram corretamente que não haveria
alteração na intensidade das correntes 𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 , entretanto erraram ao afirmar que
a corrente total 𝐼 permanece a mesmo valor.
O aluno A6 assinalou incorretamente que as correntes 𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 irão sofrer
alteração na intensidade e a corrente total permanece com o mesmo valor.
Os demais alunos justificaram corretamente que ao desligar a lâmpada 𝐿
as correntes 𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 não sofre alteração e a corrente total será o somatório delas.
Podemos constatar isso no discurso do Aluno A12 “Não sofre alteração as
correntes (𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 ), mas a corrente total sofrerá alteração por contam da soma
delas”; e do Aluno 2 “Não há alteração nas correntes 𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 . A corrente total sofre
alteração pois não terá no somatório a corrente 𝐼 .”
No quadro 16 temos a sexta e sétima questão, que tiveram por objetivo
identificar a evolução conceitual acerca da associação em série e paralelo. Os
alunos não tiveram dificuldades em realizar os cálculos necessários para a
resolução dos quesitos seis e sete.
Na oitava questão, tivemos por objetivo identificar a relação entre as
correntes elétricas nos ramos do circuito. Todos os alunos responderam
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corretamente o item a, exceto os alunos A5 e A9, que assinalaram,
respectivamente, os itens d & b.
Quadro 16: Sexta, sétima e oitava questão do questionário final
6. Duas lâmpadas de resistência interna diferentes 𝐿 𝑒𝐿 estão ligadas em série como na figura
ao lado.

a) Calcule a tensão em cada lâmpada e a tensão total.
b) Qual a potência em cada lâmpada e qual a potência total do circuito.
c) Qual a resistência equivalente.
7. Duas lâmpadas 𝐿 𝑒𝐿 de resistência interna diferentes estão ligadas em paralelo como na
figura ao lado. Com base nessas informações responda:

a) Calcule a corrente elétrica em cada lâmpada e a corrente total.
b) Qual a potência em cada lâmpada e qual a potência total do circuito.
c) Qual a resistência equivalente
8. (ENEM) ADAPTADA. Três lâmpadas idênticas foram
ligadas no circuito esquematizado. Um técnico fez uma
análise do circuito para prever a corrente elétrica nos
pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de
𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 , respectivamente. O técnico concluiu que as
correntes que apresentam o mesmo valor são:
a) i = i e i = i .
b) i = i = i e i = i .
c) 𝑖 = 𝑖 apenas.
d) i = i = i apenas.
e) i = i apenas

Portanto, na avaliação final, constatamos que a sequência didática
conseguiu indicar indícios de uma evolução conceitual satisfatória acerca do tema
proposto, evidenciado por meio da elaboração correta dos cálculos realizados, dos
conceitos discutidos durante as aulas, e modificação de inconsistências conceituais
acerca das concepções da conservação da corrente elétrica, da tensão elétrica do
comportamento do brilho das lâmpadas no circuito simples, série, paralelo e misto.
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Se consideramos que essa foi a primeira atividade experimental realizadas
pelos alunos da turma, surpreende-nos, de certo modo, o desempenho dos
mesmos, não só na atividade, mas no comportamento em classe e nas discursões
sobre o conteúdo fora dela.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do desenvolvimento da sequência didática na qual foi utilizado um
protótipo de circuito elétrico de iluminação residencial para o ensino de associação
de resistores, a coleta de dados das respostas dos alunos nos levou a algumas
conclusões:
(1) Durante a sequência didática foi recorrente o aparecimento de concepções
alternativas acerca do tema, todas elas já reportadas na literatura e confirmadas
em nosso estudo. Por exemplo, como citado no trabalho de Pacca et al (2003), as
concepções acerca do conceito de corrente elétrica e da estrutura dos condutores
associadas à concepção de átomos e de cargas elétricas estudadas na química foi
inconsistente. Essa foi uma dificuldade esperada, pois segundo a autora, é difícil
de conceber e ser relacionado a estrutura atômica dos materiais dentro de um
contexto abstrato de pensamento e a disponibilidade do formalismo e da expressão
verbal durante a explicação do conteúdo.
(2) A falta de infraestrutura foi um problema durante a aplicação do produto na
escola pública, uma vez que não tivemos laboratórios ou espaços adequados para
atividades com circuitos elétricos. Tal problemática pôde ser evidenciada na
execução do experimento, onde podemos destacar: salas sem quadro branco,
poucas tomadas, bancada inadequadas e ausência de multímetro e datashow. Por
exemplo, na ausência de tomadas, necessitamos construir uma extensão e
utilizamos as carteiras escolares como bancada; e na ausência dos multímetros
tivemos que adquiri-los com verba própria.
(3) Para a aplicação do experimento, foi identificado dificuldade dos alunos para a
realização das ligações no circuito e medições com multímetro, sendo necessário
a mediação do professor. Dessa forma, a ausência de atividades experimentais na
carga horária dos alunos necessitou que realizássemos discussões acerca do
manuseio do aparato experimental.
(4) Durante as atividades, a projeção do desenho do protótipo no quadro se mostrou
favorável para explicações coletivas, assim, sugere-se que, na ausência de
datashow disponível na instituição, confeccione um banner 90 x 60 cm, conforme
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apêndice F, com o desenho do protótipo para as aulas experimentais, assim o
fizemos, pois, a escola não dispunha de datashow. Portanto, ao superar os
percalços, buscamos a equidade de forma a readaptar qualquer sala de aula as
condições necessárias para a aplicação desse produto.
(5) Sugere-se ao professor que, ao aplicar o produto, utilizar o layout de sala de
aula que utilizamos em nossa aplicação, pois ele possibilitou uma atividade
experimental que foi colaborativa, tornando então a aplicação do protótipo possível
em qualquer sala de aula.
(6) Em virtude de ter apenas duas aulas semanais e separadas, a aplicação do
produto levou um mês para ser concluída. Acarretando uma dificuldade maior no
entendimento da atividade experimental, visto que o roteiro tem questões com
diferentes associações de circuito, e o tempo de uma semana entre as atividades
experimentais, dificultava o confronto entre as questões propostas. Assim,
sugerimos para uma melhor assimilação, a aplicação dessa sequência didática em
aulas germinadas, ou seja, cada momento em duas aulas seguidas.
(7) A sequência didática se mostrou uma atividade que tem o potencial de
possibilitar uma ação mais ativa por parte do aluno, pois favoreceu discussões e
confronto de ideias na sala de aula.
Sendo isto posto, a elaboração e aplicação do produto educacional
conseguiu vincular o tema ao cotidiano do aluno, ao sugerir um protótipo de baixo
custo com desenho de uma planta baixa residencial, de modo a simular ligações
de lâmpadas no circuito elétrico monofásico residencial. A realização das atividades
com a participação ativa do estudante, na execução do experimento por meio de
uma sequência didática, possibilitou confrontar as concepções assinaladas
previamente, propiciando mudanças nos conceitos acerca dos fenômenos
elétricos. Desta forma, a cada encontro os estudantes aprofundam os
conhecimentos e desenvolvem a curiosidade na observação do comportamento do
brilho das lâmpadas em uma residência para cada tipo de associação,
corroborando assim, para uma aprendizagem potencialmente significativa.
Os resultados do trabalho revelam que a sequência didática tem o potencial
de contribuir de maneira fundamental para o trabalho do professor de física em sala
de aula, auxiliando-o a encarar as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem de circuito e associação elétrica.
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO PRÉVIO 01

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
Questionário de Conhecimento Prévio 01
Circuito simples
1. O circuito elétrico simples é composto por um gerador, condutores e
receptor. No circuito abaixo temos uma bateria (gerador) ligado a um receptor
(lâmpada) através de dois fios (condutores). Qual circuito está ligado
corretamente?
a)

b)

c)

d)

2. No circuito ideal representado na figura abaixo, temos a simbologia padrão
de uma fonte de tensão contínua. Nessa fonte de tensão está ligada um
receptor elétrico (lâmpada). Essa ligação é feita através de dois fios, que
ligam o polo positivo (+) da fonte ao ponto “A” da lâmpada e o polo negativo
da fonte (-) ao ponto ”B” da lâmpada.
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a) Sabendo que a lâmpada está acesa, você consegue explicar por que isso
ocorre?
b) A corrente elétrica “i” medida no ponto (A) é maior, menor ou igual a
corrente elétrica medida no ponto (B)? Justifique sua resposta.
Circuito em série
3. No circuito ideal representado na figura abaixo foi introduzido uma
lâmpada 𝐿 com mesma potência e resistência interna da lâmpada 𝐿 . O
circuito contém ainda uma chave liga / desliga que está inicialmente na
posição aberta. Ao fechar a chave CH: Marque a alternativa correta.

a) A lâmpada 𝐿

brilha mais que 𝐿 .

b) 𝐿 brilha mais que 𝐿 .
c) 𝐿 e 𝐿 tem o mesmo brilho.
d) A corrente que atravessa a lâmpada 𝐿 é maior.
Justifique sua escolha:
3.1. Comparando o brilho da lâmpada 𝐿
brilho da lâmpada 𝐿

no circuito do quesito 2 com o

no quesito 3 você acredita que haverá modificação?

Justifique sua resposta.
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO PRÉVIO 02

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

ALUNO_______________________________________________________________
Nº_____
DATA ___/___/___
Questionário de Conhecimento Prévio 2
Associação em Paralelo
1. No circuito ideal abaixo temos duas lâmpadas idênticas 𝐿 e 𝐿 ligadas em paralelo a
uma fonte. A lâmpada 𝐿 está em série com chave CH que está inicialmente aberta. O
percurso das correntes elétricas também está descrito no circuito. Com base neste circuito
responda.

Circuito em paralelo

a) Com a chave CH inicialmente aberta A lâmpada 𝐿 , brilha ou não? Justifique. E a
lâmpada 𝐿 brilha ou não? Justifique:
b) Ao fechamos a chave CH, o brilho da lâmpada 𝐿 se altera? Justifique:
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Associação Mista
2. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ligadas em um circuito misto
(com ligações em série e paralelo).

Circuito Misto
a) Com base no circuito misto, assinale a alternativa correta e justifique sua escolha.
i.

L , L , L e L têm o mesmo brilho.

ii.

L e L brilham mais que L e L .

iii.

L e L brilham mais do que L e L .

iv.

L brilha mais que L .

v.

L brilha mais que L .
Justifique:

b) Se apagamos a lâmpada 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 ? Justifique sua escolha.
i.

Também apaga.

ii.

Mantem o brilho.

iii.

Diminui o brilho.

iv.

Aumenta o brilho
Justifique sua escolha:

c) Se apagamos a lâmpada 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.

Também apaga.

ii.

Mantem o brilho.

iii.

Diminui o brilho.

iv.

Aumenta o brilho.
Justifique sua escolha:
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3. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ( 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 ) ligadas em
paralelo a uma fonte de tensão. Cada lâmpada possui um interruptor (chave CH). Há
ainda descrito o percurso da corrente elétrica, que sai do polo (+) e percorre todas as
lâmpadas e retorna a fonte no polo (-).

Circuito em paralelo com interruptores

Com todas as lâmpadas inicialmente ligadas responda:
a) O brilho da lâmpada 𝐿 é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada 𝐿 ? Justifique.
b) Se abrirmos somente a chave 𝐶𝐻 a lâmpada 𝐿 apaga, então o que acontece com as
outras lâmpadas?
i. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 também apagam.

ii. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E SOFRE alteração no brilho.

iii. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas SEM SOFRER alteração no brilho.

Justifique sua escolha: ___________________________________
c) A corrente elétrica total 𝑖 sai da fonte no polo (+). Esta corrente será dividida para as
quatro lâmpadas (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ) como mostra o circuito. Após percorrerem as lâmpadas,
a corrente elétrica retorna a fonte no polo (-). Com base nessas afirmações:
i. A corrente elétrica total 𝑖 , ao percorrer todo o circuito, SOFRE OU NÃO alteração em
sua intensidade? Justifique:
ii. Se desligamos a lâmpada 𝐿 vai ocorrer alguma alteração nas correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ? E
a corrente total 𝑖 vai sofrer alteração? Justifique sua resposta.
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APÊNDICE C- ROTEIRO EXPERIMENTAL 01

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
Roteiro Experimental 01
Ligação Simples
1. Vamos utilizar a área da sala para fazer ligações de um circuito simples. Faça
a medição das correntes nos pontos a e b de uma lâmpada.
OBS: NÃO LIGUE A FONTE 5V A TOMADA, ATÉ A CONFERÊNCIA DAS
LIGAÇÕES PELO PROFESSOR.

Ligação 1

Ligação 2

a) Faça a ligação 1 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente que chega
no terminal a da lâmpada.
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b) Faça a ligação 2 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente no terminal
b.
c) Compare as correntes no ponto a e b, houve alteração no valor da corrente
elétrica ao percorrer a lâmpada?

Ligação 3

a) Vamos medir o valor da ddp, faça a ligação como na ligação 3 e com o auxílio
do voltímetro anote a tensão (ddp) sobre a lâmpada 𝐿 . Compare com a tensão
(ddp) da fonte. O que podemos afirmar?
b) Calcule a potência total do circuito.

Ligação em série com chave
2. Na ligação 4 tem duas lâmpadas ligadas em série a uma chave CH. Faça a
ligação abaixo e responda

Ligação 4

93

a) A chave está inicialmente aberta. Ao fechar a chave CH, as lâmpadas vão
acender? Compare o brilho entre as lâmpadas. A intensidade desse brilho é
menor ou maior que da questão anterior? Explique.
b) Faça a medição e anote a tensão (ddp) das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 . E calcule a
tensão total. Qual conclusão podemos ter?
c) Em seguida compare a tensão das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 na figura 4 com a tensão
medida na lâmpada 𝐿 no quesito 1. O que ocorreu?
d) Faça a medição e anote a corrente do circuito.
e) Calcule a potência de cada lâmpada e a resistência equivalente?
f) Com a chave ligada, remova a lâmpada 𝐿

do circuito. O que acontece com

a lâmpada 𝐿 ? Na sua concepção, porque isso ocorre?
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APÊNDICE D- ROTEIRO EXPERIMENTAL 02

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
Roteiro Experimental 02
Associação em paralelo
1. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

Circuito em paralelo

a) Com a Chave CH na posição aberta, quais lâmpadas ficam acessas?
.
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b) Com a chave ainda na posição aberta (desligada), com o auxílio do multímetro,
faça a medição e anote a corrente elétrica total 𝑖 , corrente elétrica 𝑖 que
percorre as lâmpadas 𝐿 e a corrente elétrica 𝑖 que percorre a lâmpada 𝐿 . Faça
também a medição da tensão nas lâmpadas.
c) Agora com a chave na posição fechada, o brilho na lâmpada 𝐿 se altera?
Descreva o que ocorre no circuito.
d) Ainda com a chave fechada faça as medições e anote a ddp nas lâmpadas e
as correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 .
e) Compare as correntes medidas com a chave aberta e fechada. Qual conclusão
podemos tirar?
f) Calcule potência em cada lâmpada e a potência total do circuito.
g) Calcule a resistência de cada lâmpada e a resistência equivalente.
Associação mista
2. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

a) Compare o brilho das lâmpadas e descreva o que acontece.
b) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com o brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo de associação entre 𝐿 e 𝐿 .
c) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo da associação entre 𝐿 e 𝐿 .
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d) Faça a medição da tensão nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 . Compare os valores
medidos com a tensão da fonte, qual conclusão podemos tirar?
e) Faça a medição da corrente 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 e calcule a corrente total.
f) Calcule a potência total elétrica.
Associação em paralelo (Ligação Residencial).
3. Vamos agora montar as ligações similares ao circuito de lâmpadas em uma
residência. Cada ambiente da casa (cozinha, sala, banheiro e quarto) tem seu
respectivo ponto de luz e interruptor. No Brasil, a norma 5410 determina as cores
dos cabos condutores de acordo com a função de cada condutor.
 Azul claro para condutores neutros.
 Vermelho, preto ou marrom para condutores de fase.
 Laranja para o condutor de retorno.
Na ligação do protótipo, no ambiente do quarto, tem a identificação desses cabos.
Faça a montagem do circuito no protótipo e responda.

Ligação no protótipo

a) Com todas as lâmpadas ligadas, elas apresentam brilho igual ou diferente?
b) Se desligamos a lâmpada do banheiro, o que acontece com as demais
lâmpadas?
c) Com todas as lâmpadas ligadas, faça a medição da corrente total e das
correntes que percorre cada lâmpada. Faça uma comparação de 𝑖 com as
demais correntes do circuito.
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d) Faça a medição da tensão em cada lâmpada e compare com a tensão da fonte.
e) Calcule a potência total do circuito.
4. Observe a figura e assinale quais correntes percorrem os pontos X e Z
respectivamente.
a) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 ).
b) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ).
c) 𝑖 e 𝑖 .
d) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e 𝑖 .
e) 𝑖 e (𝑖 , 𝑖 ).
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO FINAL

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

ALUNO__________________________________________________
Turma_______
DATA ___/___/___
PROFESSOR:
QUESTIONÁRIO FINAL

1. No circuito ideal abaixo, temos a simbologia padrão de uma fonte de tensão contínua.
Nessa fonte de tensão está ligada um receptor elétrico (lâmpada). Essa ligação é feita
através de dois fios, que ligam o polo positivo (+) da fonte ao ponto “A” da lâmpada e o
polo negativo da fonte (-) ao ponto ”B” da lâmpada.

a) Sabendo que a lâmpada está acesa, você consegue explicar por que isso ocorre?
b) Se medimos a corrente elétrica “i” no ponto (A) ela será maior, menor ou igual a corrente
elétrica medida no ponto (B)? Justifique sua resposta.
2. No circuito ideal abaixo temos as lâmpada 𝐿 com mesma potência e resistência interna
da lâmpada 𝐿 . O circuito contém ainda uma chave CH que está inicialmente na posição
aberta (desligado).
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Assinale o que acontece ao fechar a chave CH:

Ligação no protótipo

a) A lâmpada 𝐿

brilha mais que 𝐿 .

b) 𝐿 brilha mais que 𝐿 .
c) 𝐿 e 𝐿 tem o mesmo brilho.
d) A corrente que atravessa a lâmpada 𝐿 é maior.
Justifique sua resposta.
2.1.Comparando o brilho da lâmpada 𝐿

𝐿

no circuito do quesito 1 com o brilho da lâmpada

no quesito 2 você acredita que haverá modificação? Justifique.

3. No circuito ideal abaixo temos duas lâmpadas idênticas 𝐿 e 𝐿 ligadas em paralelo a
uma fonte. A lâmpada 𝐿

está em série com chave CH que está inicialmente aberta

(desligada). O percurso das correntes elétricas também está descrito no circuito. Com base
neste circuito responda.

a) Com a chave CH inicialmente aberta quais lâmpada brilham? Justifique.
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b) Ao fechamos a chave CH, o brilho da lâmpada 𝐿 se altera? Justifique:
4. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas, ligadas em um circuito
misto (com ligações em série e paralelo).

a) Com base nesse circuito misto podemos afirmar que:
i.

L , L , L e L têm o mesmo brilho.

ii.

L e L brilham mais que L e L .

iii.

L e L brilham mais do que L e L .

iv.

L brilha mais que L .

v.

L brilha mais que L .
Justifique sua escolha

b) Se apagamos as lâmpadas 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.

Também apaga.

ii.

Mantem o brilho.

iii.

Diminui o brilho.

iv.

Aumenta o brilho
Justifique sua escolha

c) Se apagamos a lâmpada 𝐿 o que acontece com a lâmpada 𝐿 .
i.

Também apaga.

ii.

Mantem o brilho.

iii.

Diminui o brilho.

iv.

Aumenta o brilho.
Justifique sua escolha
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5. No circuito ideal abaixo temos quatro lâmpadas idênticas ( 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 ) ligadas em
paralelo a uma fonte de tensão. Cada lâmpada possui um interruptor (chave CH). Há
ainda descrito o percurso da corrente elétrica no sentido convencional, que sai do polo (+)
e percorre todas as lâmpadas e retorna a fonte no polo (-). Com todas as lâmpadas
inicialmente ligadas responda:

Circuito em paralelo com
interruptores

a) O brilho da lâmpada 𝐿 é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada 𝐿 ? Justifique.
b) Se abrirmos somente a chave 𝐶𝐻 a lâmpada 𝐿 apaga, então o que acontece com as
outras lâmpadas? Assinale alternativa correta.
i. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 também apagam.

ii. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E SOFRE alteração no brilho.

iii. (

) As lâmpadas 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 permanecem acessas E NÃO SOFRE alteração no

brilho.
Justifique sua escolha:
c) A corrente elétrica total 𝑖 sai da fonte no polo (+). Esta corrente será dividida para
quatro lâmpadas

(𝑖 , 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ) como mostra a figura. Após percorrerem as lâmpadas, a

corrente elétrica total retorna a fonte no polo (-). Com base nessas afirmações:
i. A corrente elétrica total 𝑖 , ao percorrer todo o circuito, SOFRE OU NÃO alteração
em sua intensidade? Justifique:
ii. Se desligamos a lâmpada 𝐿
E a corrente total 𝑖

vai ocorrer alguma alteração nas correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 ?

vai sofrer alteração? Justifique:
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6. Duas lâmpadas de resistência interna diferentes 𝐿 𝑒𝐿 estão ligadas em série como na
figura ao lado.

a) Calcule a tensão em cada lâmpada e a tensão total.
b) Qual a potência em cada lâmpada e qual a potência total do circuito.
c) Qual a resistência equivalente.
7. Duas lâmpadas 𝐿 𝑒𝐿 de resistência interna diferentes estão ligadas em paralelo como
na figura ao lado. Com base nessas informações responda:

a) Calcule a corrente elétrica em cada lâmpada e a corrente total.
b) Qual a potência em cada lâmpada e qual a potência total do circuito.
c) Qual a resistência equivalente
8. (ENEM) ADAPTADA. Três lâmpadas idênticas foram
ligadas no circuito esquematizado. Um técnico fez uma
análise do circuito para prever a corrente elétrica nos
pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de
𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 , respectivamente. O técnico concluiu que
as correntes que apresentam o mesmo valor são:
a)
b)
c)
d)
e)

i
i
𝑖
i
i

= i
=i
= 𝑖
=i
= i

ei =i .
=i ei = i .
apenas.
= i apenas.
apenas

103

APÊNDICE F - BANNER
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APÊNDICE G – TERMO DE ANUÊNCIA

TERMO DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA
A instituição de ensino Colégio Estadual Leandro Maciel está de acordo com
a realização do projeto de pesquisa intitulado Sequência Didática Utilizando
Protótipo de Circuito Elétrico de Iluminação Residencial para o Ensino de
Associação de Resistores, de responsabilidade da pesquisadora Artur Bezerra da
Silva, Mestrando(a) no Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física
– PPGPF/UFS, sob orientação do Prof. Dr. Tiago Nery Ribeiro, da Universidade
Federal de Sergipe.
O objetivo dessa pesquisa é:
Objetivo Geral:
A partir de um modelo lúdico experimental o estudante possa visualizar um
circuito elétrico residencial e entender como funciona uma ligação série, paralelo ou
mista.
Objetivo especifico:
Diferenciar os tipos de associações elétricas a partir de ligações em lâmpadas
no circuito experimental;
Caracterizar cada uma das associações: série, paralelo e mista;
Manipular e realizar medições de grandezas elétricas utilizando multímetro;
Calcular o valor da potência elétrica das lâmpadas do circuito elétrico;
Empregar a lei de Ohm para cálculo de grandezas elétricas como: ddp,
corrente elétrica e resistências do circuito.
A aceitação está condicionada ao cumprimento do(a) pesquisador(a) aos
requisitos da Resolução 466/2012 do CNS e suas complementares, comprometendose a utilizar os dados e materiais coletados, exclusivamente para os fins da pesquisa.
__________________, _____ de __________de__________
(Local)
________________________________
Responsável institucional
Contato:
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
“SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES”
Senhores pais ou responsável pela criança, o(a) seu/sua filho(a) está sendo convidado(a)
a participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa Sequência Didática Utilizando Protótipo
de Circuito Elétrico de Iluminação Residencial para o Ensino de Associação de Resistores,
de responsabilidade da pesquisador(a) Artur Bezerra da Silva, Mestrando(a) no Programa de PósGraduação Profissional em Ensino de Física – PPGPF/UFS. Leia cuidadosamente o que segue e
me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações
a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento. Em caso de recusa
você não sofrerá nenhuma penalidade.
Declaro ter sido esclarecido(a) sobre os seguintes pontos:
O trabalho tem por objetivo Geral:
A partir de um modelo lúdico experimental o estudante possa visualizar um circuito elétrico
residencial e entender como funciona uma ligação série, paralelo ou mista.
Objetivo Especifico:
Diferenciar os tipos de associações elétricas a partir de ligações em lâmpadas no circuito
experimental;
Caracterizar cada uma das associações: série, paralelo e mista;
Manipular e realizar medições de grandezas elétricas utilizando multímetro;
Calcular o valor da potência elétrica das lâmpadas do circuito elétrico;
Empregar a lei de Ohm para cálculo de grandezas elétricas como: ddp, corrente elétrica e
resistências do circuito.
A participação do(e) seu/sua filho(a) nesta pesquisa consistirá em participar da aplicação
do produto da pesquisa. Não terá nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderá deixar de
participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerá
qualquer prejuízo. Fui informado(a) e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a
receber ou a pagar, por minha autorização. O nome do(a) seu/sua filho(a) será mantido(a) em sigilo,
assegurando assim a privacidade dele(a). Fui informado que os dados coletados serão utilizados,
única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados.
Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Artur Bezerra da Silva,
pesquisador
(a)
responsável
pela
pesquisa,
telefone:
(79-999964566),
e-mail:
artbs1del@gmail.com.br.
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo em autorizar a participação do(a) meu/minha filho(a), como
voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito.
São Cristóvão/SE, ______ de ___________________ de 20______.
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APÊNDICE H – PRODUTO EDUCACIONAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA

PRODUTO EDUCACIONAL

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE
ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Artur Bezerra da Silva

São Cristóvão/SE
Fevereiro de 2020
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1 INTRODUÇÃO
Caro professor, acerca daquilo que vislumbramos em sala de aula, buscamos
elaborar um produto educacional que promova um processo de ensino e
aprendizagem próximo a vivência do aluno na contribuição para uma aprendizagem
significativa, com estratégias na construção de uma visão científica por meio de
atividades que tenham o potencial de considerar o mundo em que os jovens estejam
inseridos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio - PCN+,
mostram a necessidade de ensinar física no sentido mais amplo de uma formação
desejada.
E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de física
deixa de constituir um objetivo em si mesmo, mas passa a ser
compreendido como um instrumento para a compreensão do
mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a física para que ele
simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse
conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais em suas
formas de pensar e agir (BRASIL, 2002, p.58).

Assim, a realização de experimento que envolva o cotidiano do aluno tornase importante pois atribui ao conhecimento um significado no momento da sua
aprendizagem, além de oferecer o potencial de se desenvolver competências para
lidar com as situações do seu cotidiano. “É dessa forma que se pode garantir a
construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e
o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como
uma verdade estabelecida e inquestionável” (BRASIL, 2002, p.81).
Portanto, é inegável que os laboratórios tradicionais são importantes para
os alunos, em geral envolve atividade através de roteiro, comprovações de leis
científica e promovem interações em grupos, montagem, conhecimento de
instrumento, no qual o aluno possa ver na prática o que acontece na teoria
(BORGES, 2002). Segundo Tamir (1991) citado por Borges (2002, p.296), “no que
é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas,
envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos previamente
determinados pelo professor”.
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Entretanto, há experimentos que não envolve o cotidiano do aluno, o que
torna a aprendizagem uma sequência de roteiro, onde o objetivo é chegar a
resposta certa. Assim como cita Borges
As principais críticas que se fazem a estas atividades práticas é que
elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos; que
muitas delas não são relevantes do ponto de vista dos estudantes,
já que tanto o problema como o procedimento para resolvê-lo estão
previamente determinados; que as operações de montagem dos
equipamentos, as atividades de coleta de dados e os cálculos para
obter respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo
disponível. Com isso, os estudantes dedicam pouco tempo à análise
e interpretação dos resultados e do próprio significado da atividade
realizada (BORGES,2002, p.296).

Nesse contexto grande parte dos experimentos baseados em circuitos
elétricos normalmente não exploram a vivência do aluno, são atividades práticas
com o intuído de elaborar associação de resistores, LEDs etc. Para medição de
grandeza elétrica e comprovação de leis. Portanto, são abordagens tradicionais que
precisam ser revistas, evitando-se experiências que se reduzem a uma lista de
procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre está claro para o
aluno (BRASIL, 2002).
Portanto, desenvolvemos uma sequência didática a parti da utilização de um
protótipo com desenho de uma planta baixa residencial, de forma a simular as
ligações em uma rede monofásica residencial com receptores (lâmpadas de
filamento), condutores (fio jumper), interruptores e quadro elétrico (fonte de 5 volts).
Deste modo, esperamos que o aluno possa manipular as ligações com segurança
e entender qual o comportamento da intensidade luminosa em uma planta
residencial ao realizar as ligações em série, paralelo e mista.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
“Embora existam consideráveis evidências de que as abordagens
tradicionais são ineficazes no ensino dos conceitos de Física, a maioria dos
estudantes ainda continua a ser ensinada com aulas expositivas” (SOKOLOFF;
THORNTON, 1997, p.3). Logo, a busca por métodos de ensino que envolva o
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cotidiano do aluno e produza modificações nas concepções espontâneas que os
estudantes trazem para a aula, podem ser meios pelos quais os professores, ao
estimular a curiosidade, tenham o potencial de provocar mudança na estrutura
cognitiva do aluno tornando a aprendizagem significativa.
Assim, a busca por situações que tenham o potencial de tornar a
aprendizagem significativa pode encorajar os professores a realizarem mudanças
na estratégia de ensino, pois a forma como o professor leciona ou desenvolve
determinado assunto, seja através de modo tradicional ou via experimentos, pode
influenciar o aluno a gostar ou não do assunto abordado.
De acordo com Moreira:
A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma
nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este
processo envolve a interação da nova informação com uma
estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como
conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente na
estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1999, p.161).

A informação adquirida se ancora em um subsunçor pré-existente do
aprendiz que resulta no crescimento e mudança do subsunçor estudado. Essa
interação entre o conhecimento novo e prévio torna a aprendizagem significativa.
Em vista disso, a aprendizagem mecânica pode ser considerada como uma
memorização de informações sem relação com conhecimentos anteriores e
experiências vivenciadas pelo aluno. Diferente da aprendizagem significativa no
qual o aluno relaciona o conhecimento com informações relevantes de forma
intencional (NOVAK et al., 2000).
Portanto, para Ausubel (2003) além do aluno apresentar predisposição em
querer aprender, é fundamental que o experimento seja relacionado com sua
estrutura cognitiva de forma não arbitraria e não literal, objetivando contextualizar
com o seu dia a dia, para não transformar o ensino numa obrigação curricular sem
entusiasmo.
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3 TEXTO DE APOIO
Neste material de apoio, temos o conteúdo da física no nível de complexidade
adequado, de modo que, o professor possa ter a liberdade e a competência na
realização da transposição didática.
De acordo com Brasil (2002), em sua estrutura, o PCN+ aborda o tema
equipamentos elétricos e telecomunicações como requisito para as atividades da
escola. Devendo propiciar o estudo da eletricidade em conceitos eletrodinâmicos e
eletromagnéticos, a fim de promover o dimensionamento e a execução de pequenos
projetos residências.
O circuito elétrico é um caminho fechado, constituído de condutores, pelo o
qual passam as cargas elétrica, desde modo dizemos que a eletricidade fluir pelo
condutor. Na figura 28 temos uma figura lógica abstrata que retrata o diagrama de
circuito simples, e mostra quais dispositivos estão conectados no circuito, essa
figura pode ser bastante diferente do circuito real, mas terá a mesma lógica nas
conexões. Assim, o circuito elétrico mais simples tem um gerador de tensão
conectado um receptor R.
Figura 28: Circuito simples

Fonte: Autoria própria

No nosso experimento haverá um gerador de tensão 5 volts contínuo, cabos
condutores, lâmpadas receptoras incandescentes com tensão nominal de
aproximadamente 4 volts e instrumentos de medida. Com isso retrataremos o
conteúdo da física que envolve associação de resistores (lâmpadas), e
abordaremos as grandezas elétricas que envolve um circuito elétrico.
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3.1 CORRENTE ELÉTRICA
Um fio condutor está em equilíbrio eletrostático quando possui o mesmo
potencial e o campo elétrico é zero em todos os pontos do fio. Quando introduzimos
uma bateria no circuito produzimos uma diferença de potencial entre os pontos do
fio que estão ligados a bateria. Com isso a bateria produz um campo elétrico no
interior do fio, que faz com que as cargas elétricas se movam, em movimento
controlado no circuito. A esse movimento de cargas constitui corrente elétrica, que
depois de um pequeno intervalo de tempo, esse movimento de elétrons atinge um
valor constante e a corrente entra no regime estacionário.
Figura 29: Bateria conectada, por fio condutores, a uma lâmpada. O filamento da lâmpada é parte
do fio condutor.

Fonte: Autoria própria

Definimos a corrente de elétrica como a taxa, em coulombs por segundo, do
fluxo das cargas Q pelo fio.
Equação 31:

𝐼≅

E para uma corrente constante temos:
𝐼=∆
Podemos também definir a corrente de elétrons 𝑖 como o número de elétrons que
atravessa seção transversal por segundo.
Equação 32:

𝑖 =

∆

A unidade de corrente no SI é o coulomb por segundo, ou ampère, representado
pelo símbolo A. Onde 1 ampère = 1A = 1 coulomb por segundo = 1C/s.
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Figura 30: Fio condutor no instante t (A). Fio conduzindo corrente (B)

Fonte: Autoria própria

Ao ligar o fio condutor aos terminais de uma bateria, o campo elétrico gerar
uma força elétrica constante que faz os elétrons se moverem ao longo da trajetória.
Esses elétrons aceleram, aumentando sua energia cinética, até a próxima colisão
com os outros íons, daí são espalhados aleatoriamente para uma nova direção e o
processo de colisão recomeça. Assim a velocidade do elétron muda abruptamente
devido a uma series de colisões. Esse processo repetido de colidir e acelerar
imprime ao elétron uma velocidade média diferente de zero, chamada de velocidade
de deslocamento 𝑣 (KNIGHT, 2009).
Imediatamente após a colisão com um íon, o elétron foi espalhado com uma
velocidade 𝑣 ⃗. A aceleração do elétron após as colisões é
Equação 33:

𝑎 =

=

Onde E é a intensidade do campo elétrico no interior do fio e m é a massa do elétron.
Se observamos todos os elétrons do metal no instante de tempo, a sua
velocidade média de deslocamento será:
Equação 34:

𝑣 =𝑣

+

∆𝑡 (A barra sobre as grandezas indica valor

médio)

Sabendo-se que a velocidade 𝑣

é nula, pois na ausência de um campo

elétrico, a velocidade inicial orientada para o deslocamento ∆𝑋 é zero, então temos
que:
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𝑣 =

Equação 35:

∆𝑡

Podemos expressar uma corrente com base na velocidade de deslocamento
𝑣 das cargas que se movem. Vamos considerar a figura 4(B), onde temos o fio
condutor em forma de cilindro, com seção reta de área A e um campo 𝐸⃗ orientado
da esquerda para a direita. Suponhamos que n partículas carregadas se movam
com a mesma velocidade de deslocamento com módulo 𝑣 , e para um intervalo de
tempo 𝑑𝑡, cada partícula se desloca a uma distância ∆x= 𝑣 𝑑𝑡. As partículas que
fluem pela extremidade do cilindro, deslocam-se por uma distância ∆𝑥, são
partículas que estavam no interior do fio, no início do intervalo 𝑑𝑡. Assim sabendose que o volume do cilindro é dado por ∆𝑉 = 𝐴∆𝑥. O número total de elétrons no
cilindro é:
𝑁 = 𝑛 ∆V = 𝑛 𝐴∆𝑥 = 𝑛 𝐴𝑣 ∆𝑡

Equação 36:

Comparando-se a equação 2 com a equação 6 tem-se a corrente de elétron no fio.
Equação 37:

𝑖 = 𝑛 𝐴𝑣

Assim no modelo da condução da corrente elétrica, ao utilizamos a equação
dos elétrons 𝑖 = 𝑛 𝐴𝑣

na equação 38, iremos constatar que a intensidade do

campo elétrico E, em um fio condutor de seção transversal A, gera uma corrente
elétrica.
Equação 38:

𝑖 =

∆

𝐸

A densidade eletrônica 𝑛 , e o tempo médio de colisão ∆𝑡 são propriedades do
metal. Assim concluímos que a corrente de elétrons é diretamente proporcional a
intensidade do campo elétrico E.
A equação 38, possui uma relação muito próxima a equação 1, cada elétron
tem uma carga de valor 𝑒, com um total é 𝑄 = 𝑒. 𝑁 . Logo, a corrente convencional
𝐼 e a corrente de elétrons 𝑖 estão correlacionado por.
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Equação 39:

𝐼=

∆

=

∆

= 𝑒. 𝑖

Apesar das semelhanças, a corrente de elétrons 𝑖 , é a taxa segundo a qual
os eletros se movem, e se relaciona diretamente aos portadores de carga. A
corrente 𝐼, é a taxa segundo carga de elétrons se move, é usualmente mais prática
e podemos medir a sua intensidade por meio de um multímetro. Entretanto essa
distinção é apenas importante em nível microscópico, e não produz nenhuma
diferença real, pois a principal aplicação da corrente elétrica é a sua análise em um
circuito, que é um dispositivo macroscópico.
Para entender o fluxo de cargas através da seção reta de um condutor em
um certo ponto de um circuito, precisamos descrever esse fluxo usando a densidade
de corrente 𝐽,̅ que será positiva se tiver o mesmo sentido da velocidade de carga e
negativas se tiver sentido oposto. Podemos escrever a corrente que atravessa o
elemento de área como 𝐽 ̅ . 𝑑𝐴, em que 𝑑𝐴 é o vetor área do elemento perpendicular.
A corrente total que atravessa a superfície é, portanto 𝐼 = ∫ 𝐽 ̅ . 𝑑𝐴. Como a corrente
é uniforme e paralela em toda a superfície temos.
𝐼 = ∫ 𝐽. 𝑑𝐴 = 𝐽 ∫ 𝑑𝐴 = 𝐽𝐴
Equação 40:

𝐽=

Assim a densidade de corrente 𝐽 no condutor é a corrente por metro quadrado de
secção de área A. E tem por unidade o 𝐴/𝑚 .
Para o sentido da corrente, devido aos portadores de cargas serem elétrons,
o qual são partículas negativamente carregadas. O campo elétrico gerado pela
bateria faz essas partículas se deslocar no sentido oposto, ou seja, do terminal
negativo para o terminal positivo. Porém devido a razões históricas, convencionouse o fluxo de corrente do maior para o menor potencial denominando-se corrente
convencional.
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Figura 31: Duas lâmpadas de mesma potência ligadas em série

Fonte: Autoria própria

Na figura 5 mostra duas lâmpadas iguais ligadas a uma bateria para Knight
(2009) o aluno pode pensar que A brilha mais que B porque a corrente transporta
cargas positivas do polo positivo para o polo negativo e alcança A primeiro. Assim
para brilhar, A deve utilizar parte da corrente, sobrando menos corrente para B. Ou
que os verdadeiros portadores de cargas são os elétrons, que se movem do polo
negativo para o positivo, como a corrente chega primeiro em B, pode-se imaginar
que B brilha primeiro.
Nessa situação, ambas as lâmpadas terão o mesmo brilho, mas não há
diminuição na intensidade da corrente, pois está é a quantidade de cargas por
segundo que se move ao longo do circuito. Só há duas maneiras de se diminuir a
corrente: diminuindo a quantidade de cargas ou diminuindo a velocidade de
deslocamento das cargas através do fio. Portanto, como ressalta Knight (2009), o
filamento da lâmpada não pode destruir o elétron sem violar o princípio da
conservação da massa e da conservação da carga, ou seja, a taxa de elétrons que
sai da lâmpada é a mesma que entra na lâmpada, assim a corrente é igual em todos
os pontos de um fio que conduz uma corrente, sendo esse chamado de princípio da
conservação da corrente.
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Figura 32: A corrente que entra na junção do fio é igual a soma da corrente que sai.

Fonte: Autoria própria

Na figura 32 temos o princípio da conservação da corrente um fio. O elétron
não pode ser gerado nem eliminado, e essa taxa elétrons que entra no condutor, ao
chegar na junção, precisa ser contrabalanceada, de modo que na saída essa taxa
seja a mesma. Essa junção, na qual a corrente se ramifica, é chamada de nó e
assim temos a Lei de Kirchhoff ou lei dos nós.
Equação 41:

∑𝐼

= ∑𝐼

í

3.2 RESISTORES
O resistor é um componente bipolar com a função de apresentar resistência
a passagem de cargas elétrica. Com isso sua função é transformar a energia elétrica
em energia térmica (efeito Joule) ou ainda limitar a intensidade da corrente elétrica
no circuito. Na figura 29 temos uma lâmpada ligada a uma bateria por fios
condutores. Todo o fio condutor esquenta ao ser percorrido por uma corrente
elétrica, se o fio é fino e longo ele esquenta bastante, a ponto de ficar incandescente
e brilhar, tal como o filamento de tungstênio em lâmpada incandescente. Isso ocorre
devido as colisões do entre os elétrons e os íons dos átomos do metal que
transformam a energia cinética dos elétrons em energia térmica, fazendo o material
aquecer. Dessa maneira, lâmpadas incandescentes se enquadram como resistor,
por ter como efeito secundário a incandescência luminosa. Portanto, por questão
prática, vamos tratar as lâmpadas como resistores a fim de igualar a potência
elétrica total com a potência dissipada.
Em um condutor, a densidade de corrente 𝐽⃗ depende diretamente do campo
elétrico 𝐸⃗ e das propriedades do material. Apesar de ser uma dependência
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complexa, para certos metais em uma dada temperatura, 𝐽⃗ é quase diretamente
proporcional a 𝐸⃗ , e a razão entre os módulos de 𝐸⃗ e 𝐽⃗ permanece constante. Assim
definimos resistividade p de um material como a razão entre o módulo do campo
elétrico e o módulo densidade de corrente.
Equação 42:

𝑝=

A resistividade 𝑝 é uma constante especifica do material, como é o caso de
condutores ôhmicos, sendo uma medida da oposição do material ao fluxo de
elétrons.
Figura 33: Segmento de fio por onde passa uma corrente I.

Fonte: Autoria própria

Na figura 33 a queda de potencial 𝑈 = 𝑈 − 𝑈 está relacionado ao campo
elétrico 𝐸⃗ .
𝑈 − 𝑈 = 𝐸𝐿 → 𝑈 = 𝐸𝐿

Equação 43:

Relacionando o valor da corrente I à diferença de potencial U nas
extremidades de um fio. Supondo que os módulos da densidade de corrente 𝐽⃗ e do
campo elétrico 𝐸⃗ sejam uniformes através do condutor. Fazendo 𝐼 = 𝐴. 𝐽 e isolando
𝐸 na equação 43 obtemos.
Equação 44:

𝐽=

→

=

.

→ 𝐼=

𝑈

Podemos escrever a resistência de um condutor, de forma útil, relacionandoa com sua resistividade.
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Equação 45:

𝑅=

(a unidade no SI em ohm (Ω), e é definido como 1Ω =1V/A.)

Sabendo-se que a corrente total I é proporcional a diferença de potencial U.
Podemos também determinar a resistência como a constante dessa razão. Fazendo
a relação da equação 44 com a equação 45, temos:
Equação 46:

𝑅=

(equação da Lei de Ohm)

A diferença de potencial U nas extremidades do resisto cria um campo elétrico que
produz uma corrente. Quanto menor for a resistência, maior será a corrente. Essa
relação simples é chamada de Lei de Ohm, e foi descoberta em 1826 pelo físico
alemão Georg Simon Ohm (1787-1854).

3.3 FORÇA ELETROMOTRIZ - FEM
Para manter uma corrente estacionaria no circuito, precisamos de algo que
forneça energia elétrica. O dispositivo que fornece energia elétrica para o circuito é
chamado de fem 𝜀. Pilhas, baterias, geradores elétricos e células solares são todos
exemplos de fonte de fem. Antigamente fem era chamada de força eletromotriz,
porém esse termo não é muito adequado, pois a fem não é força e sim energia por
unidade de carga. De modo que, hoje em dia é conhecido apenas por fem sem
significado (KNIGHT, p.915, 2009). Entretanto, esse termo é pouco utilizado e
podem ser chamados no sistema ideal como ddp (diferença de potencial), bateria,
gerador ou simplesmente de fonte. Uma fem realiza trabalho não conservativo,
aumentando ou diminuindo a energia potencial na carga. Sua unidade no SI é em
volts (V). Em um circuito simples ideal, como na figura 28, a fonte de fem é ligada a
um resistor por dois fios com resistência desprezível, a queda de potência nos
terminais do resistor é igual a magnitude da fem 𝜀 e a corrente I através do resistor
é dada por I= 𝜀/R.
Admitindo-se que a carga flui no sentido convencional. No interior da fonte, a
carga fluir do menor para o maior potencial, ganhando energia potencial elétrica.
Quando uma carga ∆𝑄 flui através de uma fonte ideal fem 𝜀, sua energia potencial
aumenta pela quantidade ∆𝑄𝜀. A carga então flui através do resistor, onde sua
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energia potencial é dissipada como energia térmica. A taxa na qual a energia é
fornecida pela fonte de fem é a potência da fonte.
𝑃=

Equação 47:

(∆ )
∆

= 𝐼. 𝜀 (potência fornecida por uma fonte ideal)

Em uma bateria real, a ddp e seus terminais, não é simplesmente igual à fem
da bateria. Se colocamos no circuito um resistor variável R, a corrente vai varia com
a variação da resistência, e ao medimos a ddp nos terminais da bateria V iremos
constata que a ddp diminui com o aumento da corrente, como se houvesse um
resistor no interior da bateria.
Portanto podemos considerar que uma bateria real consiste em uma fonte
ideal de fem 𝜀 e um resistor interno com resistência r. Se a corrente do circuito é I,
e o potencial o ponto a está relacionado ao ponto b, então:

Equação 48:

𝑈 = 𝑈 + 𝜀 − 𝐼𝑟

→

𝑈 − 𝑈 = 𝜀 − 𝐼𝑟

A tensão no resistor R é IR e é igual a tensão nos terminais a e b:
𝐼𝑅 = 𝑈 − 𝑈 → 𝐼𝑅 = 𝜀 − 𝐼𝑟
Equação 49:

𝐼=

Uma bateria boa tem resistência interna bastante pequena e, portanto, a
tensão nos terminais é praticamente igual a fem.
Equação 50:

3.4

𝜀 = 𝑅. 𝐼 (fem da bateria)

ENERGIA POTENCIAL DISSIPADA
Quando submetido a um campo elétrico, os eletros se chocam com os íons

convertendo energia cinética em energia térmica, chamada de aquecimento joule.
O resistor transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Logo a
potência elétrica consumida por um resistor é dissipada. Nos circuitos elétricos
quando a corrente I, flui do potencial a para b no intervalo de tempo dt, uma
quantidade de carga ∆𝑄. 𝑈 percorre o resistor, e a variação resultante da energia
potencial de Q é:
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Equação 51:

∆𝑊 = ∆𝑄(𝑈 − 𝑈 )

Onde 𝑈 > 𝑈 é a queda potencial no segmento na direção e sentido da corrente. A
taxa de perda de energia potencial é.
Equação 52:

−

∆
∆

=

∆
∆

𝑈

O valor negativo é devido a taxa de perda de energia potencial ir do polo de maior
potencial (a) ao polo de menor potencial (b).
Tomando o limite ∆𝑡 tendendo a zero.
Equação 53:

−

=

𝑈→−

= 𝐼. 𝑈

Onde 𝐼 = dQ/𝑑𝑡 é a corrente, e a taxa de perda de energia potencial é P. Igual a
dissipação de energia potencial elétrica.
Equação 54:

𝑃 = 𝐼. 𝑈

Se U está em volts e I está em ampères, a potência estará em watts (W). Essa
potência dissipada se aplica qualquer dispositivo no circuito. Em um resistor,
percorrido por uma corrente elétrica, podemos escrever a energia potencial
dissipada relacionando-a a Lei de Ohm.
Equação 55:

3.5

𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝐼 𝑅 =

. 𝑖 (Potência fornecida a um resistor)

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Como virmos na figura 28 um circuito simples é constituído por um único

resistor conectado aos terminais de uma fonte, atente que esse circuito é formado
por um único caminho contínuo fechado. Em determinadas situações, é comum
precisarmos de um certo valor de resistência não disponível isoladamente ou, ainda,
ligar um aparelho em uma fonte cuja ddp é maior que a especificada para o
aparelho. Em tais casos, torna-se necessário associar resistores, a fim de atingimos
o objetivo desejado. Assim grande parte análise de circuito consiste em verificar
diferentes combinações de resistores. Assim, podemos simplificar essa combinação
de resistores substituindo-os por um único resistor equivalente. Essas associações
podem ser do tipo série, paralelo ou uma composição de ambas, chamada de
associação mista.
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3.5.1 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
Dois ou mais resistores, em particular lâmpadas, estão associados em série
quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que ocorra isto, é
suficiente que, na ligação entre os dispositivos não exista nós. A figura 34
representa três lâmpadas associadas em série.
Figura 34:Três lâmpadas associadas em série

Fonte: Autoria própria

Devido a inexistência de nós a corrente é a mesma em todas as lâmpadas,
ou seja, a corrente que entra em 𝐿 é a mesma que sai de 𝐿 .
A ddp total é a soma das ddps de cada lâmpada.
Equação 56:

𝑈=𝑈

+𝑈

+𝑈

Podemos substituir todas a lâmpadas, por uma única lâmpada com
resistência equivalente 𝑅 , de modo que a corrente consumida por essa lâmpada
𝑅

seja a mesma. Aplicando-se, na equação 56 a Lei de Ohm 𝑈 = 𝑅. 𝐼, têm-se que

a resistência equivalente é a soma das resistências das lâmpadas associadas.:
Equação 57:

𝑅

=𝑅

+𝑅

+𝑅

Para n resistores a ideia é a mesma 𝑅

=𝑅

+𝑅

+𝑅

+ ⋯ + 𝑅 . Nessa

análise, o importante é o entendimento que, na associação em série, a corrente é a
mesma em todas as lâmpadas.
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3.5.2 ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
Duas ou mais lâmpadas, estão associados em paralelo quando estão
conectados por ambas as extremidades e assim submetidos à mesma ddp. A figura
35 representa três lâmpadas associadas em paralelo.
Figura 35: Três lâmpadas associadas em paralelo

Fonte: Autoria própria

Observe que a extremidade a esquerda das lâmpadas está ligada ao ponto
A e a extremidade a direita das lâmpadas esta todas ligada ao ponto B. Portanto,
as três lâmpadas estão submetidas ao mesmo potencial 𝑈 .
Pela lei dos nós, a corrente I que chega no ponto A, se divide em três partes
𝐼 , 𝐼 𝑒 𝐼 . No ponto B elas são recombinadas e a soma das correntes no ponto B é
igual a corrente I que entra no ponto A.
Equação 58:

𝐼 =𝐼 +𝐼 +𝐼

Aplicando-se a Lei de Ohm na equação 58 tem-se que o inverno da soma das
resistências associadas é igual ao inverso resistência equivalente. Assim podemos
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então substituir no circuito os resistores por um único resistor equivalente que
conduza a mesma corrente elétrica I.
Equação 59:

𝐼=

+

+

𝐼=𝑈
+
𝑅

+
+

→
+

→

=

=

Os três resistores agiram exatamente igual ao resistor equivalente, e para N
resistores a lógica da associação segue uma sequência

=

+

+

+ ⋯+

. E o mais importante é o entendimento que, na associação em paralelo, a ddp é
a mesma em todas as lâmpadas.

3.5.3 ASSOCIAÇÃO MISTA
Associação mista é um único circuito onde há combinação de resistores em
série e paralelo. A figura 36 está representa um exemplo de três lâmpadas em uma
associação mista. Na verdade, a maioria dos circuitos que conhecemos são
associações mistas de vários dispositivos eletrônicos.
Podemos ter um circuito simples ou complexo, contudo podemos laborar a
simplificação do circuito por partes e encontra a resistência equivalente.
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Figura 36: Associação mista

Fonte: Autoria própria

Na figura 36 observamos que há um nó, onde a corrente é dividida em 𝐼 𝑒 𝐼 .
Duas lâmpadas (𝐿 𝑒 𝐿 ) sendo percorrida pela mesma corrente 𝐼 (associação em
série), e estão ligadas ao mesmo potencial da lâmpada 𝐿 (associação em paralelo).
Podemos começar a simplificar esse circuito achando a resistência equivalente
entre 𝐿 𝑒 𝐿 que chamemos de 𝑅 .
Equação 60:

𝑅 =𝑅

+𝑅

Logo o desenho dessa simplificação será:
Figura 37: Simplificação do circuito.

Fonte: Autoria própria
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Agora ficou fácil identificar que a resistência 𝑅 está em paralelo com a resistência
𝑅 e realizar os cálculos para encontrar a resistência equivalente.

3.6 INSTRUMENTO DE MEDIDA
O multímetro é um aparelho que permite fazer as medições de ddp, corrente,
resistência elétricas entre outras grandezas. Portanto, em um único aparelho,
temos um voltímetro e amperímetro. Normalmente possui orifício para a conexão
de cabos e uma chave seletora cuja posição determina a grandeza a ser medida.
Para o nosso experimento iremos abordar o multímetro de forma superficial com a
medição da tensão e corrente elétrica.
Figura 38: Multímetro digital

Fonte: Autoria própria

O dispositivo que mede a corrente elétrica é chamado de amperímetro. Para
realizar essa medição é necessário introduzir o amperímetro em série no ramo do
circuito, e assim medir a corrente que passa através do aparelho. Para o
instrumento da figura 12, é imprescindível desligar a fonte e realizar a abertura do
circuito para introduzir o amperímetro no ramo desejado, a fim de ter uma melhor
segurança e evitar danos ao circuito.
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Figura 39: Conexão do amperímetro no circuito. A esquerda desenho realista. A direita o diagrama
no circuito.

Fonte: Autoria própria

Como o amperímetro está em serie com o resistor R, é necessário que ele
tenha uma resistência baixa para não interferir na corrente do circuito. Certamente
no amperímetro ideal a resistência é próxima a zero, assim é sempre desejável que
a resistência do amperímetro seja a menor possível ( 𝑅

≅ 0). Em sua medição,

a depender da escala adotada, a leitura da corrente pode ser em miliampère ou
microampère.
O disposto que mede diferença de potencial é o voltímetro. Assim para se
medir a é necessário colocar o voltímetro em paralelo ao elemento do circuito o qual
a ddp deseja ser medida. Nesse caso não há necessidade de desligar e nem de
abrir o circuito. O voltímetro reduz a resistência total do circuito, assim para evitar
interferência na corrente é essencial que o voltímetro tenha resistência
extremamente elevada ( 𝑅

≅ ∞).

Figura 40: Conexão do voltímetro no circuito (esquerda). Diagrama do circuito (direita).

Fonte: Autoria própria
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4 PLANEJAMENTO DE APLICAÇÃO DO PROTÓTIPO
O protótipo de circuito elétrico de iluminação residencial consiste em
simular as ligações do circuito envolvendo quadro elétrico, condutores,
interruptores e receptores, para o estudo de associação de resistores em série,
paralelo e mista. Em nossas aplicações ele foi utilizado durante as aulas do 3º
ano do ensino médio nos conteúdos Lei de Ohm e associação de resistores, mas
isso pode variar dependendo da escola, dos estudantes, do tempo disponível,
enfim, do contexto ao qual se encontra o ambiente escolar.
A sequência didática foi aplicada em nove aulas, com duração de cinquenta
minutos cada, as quais serão divididas em seis etapas que chamaremos de
encontros. Os encontros que envolvem aplicação do questionário de
conhecimento prévio serão intercalados aqueles que envolvem a aplicação do
experimento, sendo o último dos seis encontros destinado ao processo de
avaliação da evolução conceitual do aluno. Cada encontro de aplicação do
questionário para identificação do conhecimento prévio terá duração de uma
hora-aula, enquanto que cada encontro para aplicação do experimento, bem
como o teste final, terá duração de duas horas-aula.
Na sequência apresenta-se um quadro com as atividades e carga horária
de cada encontro, sempre lembrando que esse cronograma pode ser modificado
para se adaptar aos diferentes contextos escolares.
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Quadro 1: Cronograma das atividades realizadas no protótipo de circuito elétrico de iluminação
residencial para o ensino de associação de resistores.

Encontro

1

2

3

4

5

6

Atividade
Apresentação do mestrado Nacional e objetivo
da aplicação do produto.
Demonstração
simples
do
protótipo
e
distribuição do termo de anuência, para a
autorização dos pais dos alunos, na produção da
pesquisa.
Aplicação do questionário para o conhecimento
prévio 01 com o objetivo de identificar a
concepção do aluno sobre o circuito elétrico em
ligação simples e associação em série.
Instrumentos de medida, exibindo o multímetro e
suas escalas, e como realizar as medições da
tensão e da corrente elétrica em um circuito
simples.
Atividade experimental 01, com a montagem do
circuito e realização de medições e cálculo das
grandezas elétricas envolvidas tensão, corrente,
resistência equivalente e potência elétrica.
Aplicação
do
questionário
sobre
os
conhecimentos
prévios
02,
envolvendo
associação de lâmpadas em paralelo e mista.
Aplicação da atividade experimental 02 com
ligação no protótipo das lâmpadas associadas
em paralelo e mista com medição e calculo as
grandezas elétricas envolvidas.
Questionário final envolvendo todo o conteúdo
abordado nos experimentos.

Carga Horária
25 minutos

25 minutos

50 minutos

20 minutos

80 minutos

50 minutos

100 minutos

100 minutos
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5 ELABORAÇÃO DO PRODUTO
Na confecção e utilização do produto os materiais utilizados foram os
seguintes:
o

Software lucidchart;

o

Capa dura de caderno;

o

Cola branca;

o

Chave push button com trava;

o

Papel contato;

o

Conector barra pino macho

o

Conector latch fêmea extraído de

o

Lâmpada de filamento pisca-pisca
natalino;

Cabo IDE;

2x40,11,2 mm - 180 graus;
o

Conector barra pino fêmea

o

Ferro de Solda;

1x40,11,2mm -180 graus;

o

Filamento de cobre;

o

Cabo jumper macho-macho 20 cm;

o

Pasta para soldar;

o

Cabo jumper fêmea-fêmea 10 cm;

o

Cola instantânea;

o

Fonte de celular (5 Volts).

o

Isolante termo retrátil de 2,5mm e 1

o

Pistola de cola quente de 100 W.

mm.

5.1 ELABORAÇÃO DO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO
Passo 1: Elaboração do desenho da planta baixa residencial.
Acessar gratuitamente o programa online lucidchart. No qual, tem o layout
inicial conforme figura 41.
Figura 41: Programa lucidchart
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Fonte: Maker (2013)

Na figura 42 temos as funções marcadas em vermelho para criação da
planta conforme descrito a seguir:
Função 1: Inserir o nome nos ambientes da planta;
Função 2: Inserir paredes horizontal;
Função 3: Inserir paredes vertical;
Função 4: Inserir janelas;
Funções 5 e 6: Inserir portas;

Figura 42: Criação da planta no programa

Fonte: Maker (2013)

O tamanho e tipos de ambientes na casa é de livre escolha, entretanto
procuramos construir uma planta com quatro cômodos comuns a qualquer casa e
elaboramos a sequência didática com base nesses ambientes. A medição do
tamanho dos ambientes não é necessária. Para retirar estas medidas seguir o
seguinte passo: Selecionar toda a planta > clicar com botão esquerdo > opções de
parede > ocultar comprimento.
Para exportar o desenho em jpeg segue o seguinte passo: Arquivo >
exportar > jpeg. Assim, obteremos a planta para a impressão conforme a figura 16.
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Figura 43: Planta baixa residencial

Fonte: Autoria própria
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Passo 2: Elaboração da base do protótipo.
Para criar a base do protótipo usamos duas capas duras de caderno coladas
uma a outra, para uma maior rigidez, e posteriormente colamos uma folha A4
branca.
Figura 44: Capa dura extraída de caderno (esquerda). Colagem das capas e da folha em branco
(direita).

Fonte: Autoria própria

Posteriormente, colamos a folha impressa da planta na base e forramos com
papel contato.
Figura 45: Base sendo forrada com papel contato(esquerda). Base concluída (a direita).

Fonte: Autoria própria
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Passo 3: Elaboração do soquete da fonte (quadro elétrico).
Primeiramente é necessário extrair o conector latch fêmea do cabo
IDE.
Figura 46: Cabo IDE (esquerda). Conector latch fêmea extraído (direita)

Fonte: Autoria própria

Realizar a solda de todos os pinos em cada soquete. É necessário usar um
filamento de cobre para realizar as soldas entre os pinos e construir o trilho.
Recomendamos fazer a solda com o auxílio da pasta para soldar.

Figura 47: Soldas dos pinos

Fonte: Autoria própria

Posteriormente, com uma cola instantânea, efetuar a colagem dos soquetes,
de modo que fiquem nivelados na mesma altura.
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Figura 48: Soquete do quadro elétrico concluído

Fonte: Autoria própria

Passo 4: Elaboração do soquete das lâmpadas.
Corta o conector latch fêmea na metade e realizar as soldas dos pinos.
Novamente faz-se necessário usar um filamento de cobre para realizar as soldas
entre os pinos na elaboração do trilho.
Figura 49: Conector latch cortado à metade (esquerda). Solda dos pinos com filamento de cobre
(direita).

Fonte: Autoria própria

Após realizar a solda do trilho 1 e trilho 2, realizamos a pintura para identificar
os trilhos, de modo que, fique visível os pontos em comum no soquete. Vale
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ressaltar, que a pintura pode ser feita ao final da última etapa, depois que os
soquetes estiverem fixados na base.
Figura 50: Solda dos pinos em trilhos (esquerda). Pintura do trilho (direita).

Fonte: Autoria própria

Passo 5: Elaboração do interruptor
Cortar o conector barra pino fêmea em pares de pino.
Figura 51: Conector barra pino fêmea 1x40,11,2mm -180 graus (esquerda). Par de barra pino
fêmea (direita)

Fonte: Autoria própria

Usar cola instantânea para a colagem do par de barra a chave push button.
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Figura 52: Chave push button e par de barra pino antes e após a colagem.

Fonte: Autoria própria

Com o auxílio do multímetro, medimos a continuidade, e identificamos os
pinos 1 e 2 que representa os terminais da chave na posição aberta e fechada.
Na figura 53 temos a identificação dos três pinos. Os pinos 1 e 2 são os pinos
que correspondem a posição correta da chave e os quais devem ser soldados com
o auxílio do filamento de cobre.
Figura 53: Identificação dos pinos 1, 2 e 3 (esquerda). Ligação dos pinos 1 e 2 ao par de
barra pino (direita)

Fonte: Autoria própria

Passo 6: Fixação dos componentes na base.
Com uma pistola de cola quente, realizar a fixação do interruptor e dos
soquetes da fonte e das lâmpadas na base.
Vamos primeiramente realizar a marcações na base e identificar os locais
onde será fixado os componentes.
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Figura 54: Marcações na base

Fonte: Autoria própria

Colocar uma pequena quantidade de cola quente e fixar o componente no
local desejado e em seguida contorna o componente com cola quente.
Figura 55: Fixar o componente no local desejado (esquerda). Contornar o componente com cola
quente (direita).

Fonte: Autoria própria

Assim, após realizar a fixação de todos os componentes a montagem do
protótipo estará concluída.
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Figura 56: Protótipo concluído

Fonte: Autoria própria

5.2 CONFECÇÃO DAS LÂMPADAS
As lâmpadas serão extraídas de pisca-pisca natalino.
Figura 57: Pisca-pisca natalino (esquerda). Lâmpada extraída (direita)

Fonte: Autoria própria

Para o terminal da lâmpada vamos usar conector barra pino macho 2x40 180 graus.
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Figura 58: Conector barra pino macho 2x40 - 180 graus.

Fonte: Autoria própria

Em seguida realizar a solda a lâmpada ao conector barra pino e
posteriormente fazer o acabamento do terminal da lâmpada com cola quente.
Figura 59: Soldagem da lâmpada ao conector barra pino (esquerda). Lâmpada com acabamento
de cola quente (direita).

Fonte: Autoria própria

5.3 ADAPTAÇÃO DO CABO DO MULTÍMETRO
Para realizar as medições com o multímetro em protoboards, é comum a
utilização de fios, na ponta de prova, para encaixar no orifício. Utilizamos esse
artificio no protótipo, conforme figura 60, entretanto esse método acarretava falhas
na medição devido ao mau contato.

141

Figura 60: Medição com o auxílio de um fio

Fonte: Autoria própria

Assim, adaptamos o cabo do multímetro de modo que a ponta de prova
consiga encaixar no orifício dos soquetes.
Primeiramente, com o auxílio do ferro de solda, vamos substituir a ponta de
prova do por um pino do conector barra pino macho da figura 61.
Figura 61: Ponta de prova sendo substituída pelo pino.

Fonte: Autoria própria

Após a solda do pino, é necessário usar um isolante termo retrátil 2,5
milímetro para o acabamento.
Figura 62: Acabamento do plugue com isolante termo retrátil.

Fonte: Autoria própria
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5.4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
A fonte de alimentação de 5 volts foi proveniente de carregador de celular.
Portanto, é necessário substituir os conectores dos carregadores por pinos para o
encaixe nos soquetes do protótipo. Nesta confecção, o método é o mesmo adotado
para as pontas de provas, entretanto, o isolante termo retrátil a ser utilizador terá 1
milímetro.
Figura 63: Fonte de alimentação (esquerda). Pinos de alimentação (direita).

Fonte: Autoria própria

5.5 CABOS JUMPER
Os cabos jumper necessários para aas ligações do circuito foram
comprados na internet.
Nos protótipos foram usados os seguintes cabos: Cem cabos macho-macho
de 20 cm e quatro cabos fêmea – fêmea de 10 cm.
Figura 64: Cabo fêmea - fêmea 10cm (esquerda). Cabo macho-macho 20 cm (direta).

Fonte: Autoria própria
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6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA
PLANO DE AULA
Plano de Aula – Roteiro experimental 01
Instrumentos de medida, circuito simples e associação em série de lâmpadas


Turma: 3º Ano do Ensino Médio
TEMA



Eletricidade
OBJETIVO GERAL

Uso do multímetro, circuito simples e associação lâmpadas série
OBJETIVOS


Apresentação do multímetro para a função de voltímetro e amperímetro e suas
escalas;



Roteiro experimental 01: Montagem no protótipo de um circuito simples com
lâmpada e medição da tensão e corrente. E elaboração do cálculo da potência
e resistência; montagem do circuito em série com lâmpadas e medição da
tensão e corrente. E elaboração do cálculo das potências e resistência
equivalente.
CONTEÚDO



Voltímetro e amperímetro;



Corrente elétrica;



Diferença de potencial;



Resistência equivalente;



Potência elétrica.
METODOLOGIA DE ENSINO



Atividade experimental em grupos
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM



Participação ativa nos grupos colaborativos.



Respostas do roteiro experimental 01
RECURSOS NECESSÁRIOS



Protótipo;



Multímetro;



Roteiro experimental.



Lousa
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Plano de Aula – Roteiro experimental 02
CIRCUITO COM ASSOCIAÇÃO DE LÂMPADAS EM PARALELO E MISTO.


Turma: 3º Ano do Ensino Médio
TEMA



Eletricidade
OBJETIVO GERAL

Uso do multímetro, circuito simples e associação lâmpadas série
OBJETIVOS


Montagem no protótipo do circuito em paralelo com duas lâmpadas e medição
e cálculo da corrente, tensão, resistência equivalente e potência elétrica.



Montagem no protótipo do circuito misto com quatro lâmpadas e medição e
cálculo da corrente, tensão, resistência equivalente e potência elétrica.



Montagem no protótipo do circuito paralelo com quatro lâmpadas e
interruptores com medição e cálculo da corrente, tensão, resistência
equivalente e potência elétrica.
CONTEÚDO



Voltímetro e amperímetro;



Corrente elétrica;



Diferença de potencial;



Resistência equivalente;



Potência elétrica.
METODOLOGIA DE ENSINO



Atividade experimental em grupos
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM



Participação ativa nos grupos colaborativos.



Respostas do roteiro experimental
RECURSOS NECESSÁRIOS



Protótipo;



Multímetro;



Roteiro experimental.



Lousa
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ROTEIRO EXPERIMENTAL – PROFESSOR

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
MANUAL DO PROFESSOR
Roteiro Experimental 01
Ligação Simples
1. Vamos utilizar a área da sala para fazer ligações de um circuito simples. Faça
a medição das correntes nos pontos a e b de uma lâmpada.
OBS: NÃO LIGUE A FONTE 5V A TOMADA, ATÉ A CONFERÊNCIA DAS
LIGAÇÕES PELO PROFESSOR.

Ligação 1

Ligação 2
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a) Faça a ligação 1 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente que chega
no terminal a da lâmpada.
𝐼 = 0,1𝐴 (valor medido)
b) Faça a ligação 2 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente no terminal
b.
𝐼 = 0,1𝐴 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)
c)Compare as correntes no ponto a e b, houve alteração no valor da corrente
elétrica ao percorrer a lâmpada?
Não houve alteração, pois, a corrente elétrica em toda a malha tem o mesmo
valor.

Ligação 3

d) Vamos medir o valor da ddp, faça a ligação como na ligação 3 e com o
auxílio do voltímetro anote a tensão (ddp) sobre a lâmpada 𝐿 . Compare com a
tensão (ddp) da fonte. O que podemos afirmar?
𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 5,15 ≅ 5𝑉 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐿 . )

𝑑𝑑𝑝 = 𝑈 = 5,15 ≅ 5𝑉 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒)
A ddp da fonte está sendo aplicada na lâmpada 𝐿 .
e) Calcule a potência total do circuito.
Usar a Lei de Ohm: U=R.I e P=i.U
𝑃 = 𝐼. 𝑈 = 0,1 . 5 = 0,5𝑊
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Ligação em série com chave
2. Na figura 4 tem duas lâmpadas ligadas em série a uma chave CH. Faça a
ligação abaixo e responda

a) A chave está inicialmente aberta. Ao fechar a chave CH as lâmpadas vão
acender? Compare o brilho entre as lâmpadas. A intensidade desse brilho é
menor ou maior que da questão anterior? Explique.
Sim! As lâmpadas vão acender quando fecha a chave.
Em série a tensão nos extremos da associação é igual a soma das tensões em
cada lâmpada. Como as duas lâmpadas são idênticas (com mesma potência e
resistência) as duas lâmpadas possuíram o mesmo brilho. Porém o brilho dessas
lâmpadas será menor que na 𝐿 da questão anterior.
b) Faça a medição e anote a tensão (ddp) das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 . E calcule a
tensão total. Qual conclusão podemos ter?
Valores medidos.
𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 2,5𝑉

𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 2,5𝑉

𝑑𝑑𝑝 = 𝑈 = 𝑈

+𝑈

= 2,5 + 2,5 = 5𝑉
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A ligação 4 é uma malha fechada com duas lâmpadas associadas em série e a
tensão da fonte é igual a soma das tensões nas lâmpadas associadas.
c) Em seguida compare a tensão das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 na figura 4 com a tensão
medida na lâmpada 𝐿 no quesito 1. O que ocorreu?
Na ligação 3 a tensão da fonte foi aplicada somente na lâmpada 𝐿 . Já na ligação
4 temos a lâmpada 𝐿 em série com a lâmpada 𝐿 . Como elas são idênticas, a
tensão será dividida igualmente.
𝑈 =𝑈

+𝑈

= 2,5 + 2,5 = 5𝑉

d) Faça a medição e anote a corrente do circuito.
𝐼 = 0,07𝐴
e) Calcule a potência de cada lâmpada e a resistência equivalente?
Potência da lâmpada 𝐿 :
𝑃

= 𝑈 . 𝐼 = 2,5 . 0,07 = 0,17𝑊

Resistencia de 𝐿 :
𝑃

= 𝑅 .𝐼 → 𝑅

Ou 𝑅

=

=
,

→=

,

𝑃
𝐼

→ 𝑅

=

0,17
→𝑅
0,0049

= 36Ω

= 35,7 ≅ 36Ω

Potência da Lâmpada 𝐿 :
𝑃 = 𝑈 . 𝐼 = 2,5 . 0,07 = 0,17𝑊
Resistencia de 𝐿 :
𝑃 = 𝑅 .𝐼 → 𝑅
Ou 𝑅

=

→=

=
,
,

𝑃
→𝑅
𝐼

=

0,17
→𝑅
0,0049

= 36Ω

= 35,7 ≅ 36Ω

Resistência equivalente na associação em série: 𝑅
72Ω
f) Com a chave ligada, remova a lâmpada 𝐿

=𝑅

+𝑅

= 36 + 36 =

do circuito. O que acontece com a

lâmpada 𝐿 ? Na sua concepção, porque isso ocorre?
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Ao remover a lâmpada 𝐿

a lâmpada 𝐿 apaga. Isso acontece devido as

lâmpadas estarem ligaras em série sendo percorridas pela mesma corrente
elétrica. Assim quando remove a lâmpada 𝐿 a corrente elétrica deixar de circular.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
MANUAL DO PROFESSOR
Roteiro Experimental 02
Associação em paralelo
1. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.
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a) a) Com a Chave CH na posição aberta, quais lâmpadas ficam acessas?
Apenas a lâmpada 𝐿 .
b) Com a chave ainda na posição aberta (desligada), com o auxílio do multímetro,
faça a medição e anote a corrente elétrica total 𝑖 , corrente elétrica 𝑖 que percorre
as lâmpadas 𝐿 e a corrente elétrica 𝑖 que percorre a lâmpada 𝐿 . Faça também a
medição da tensão nas lâmpadas.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠:
𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 5𝑉

𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 0𝑉

𝑖 = 0.09 ≅ 0,1𝐴

𝑖 = 0,09 ≅ 0,1𝐴

𝑖 =0

c) Agora com a chave na posição fechada, o brilho na lâmpada 𝐿 se altera?
Descreva o que ocorre no circuito.
As duas lâmpadas ficam acessas com a mesma intensidade de brilho
d) Ainda com a chave fechada faça as medições e anote a ddps nas lâmpadas e as
correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 .
Valores medidos:
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𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 5,15 ≅ 5𝑉

𝑑𝑑𝑝

=𝑈

= 5,15 ≅ 5𝑉

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚: 𝑈
𝑖 = 0,1𝐴

=𝑈

=𝑈

𝑖 = 0,1𝐴

= 5𝑉

𝑖 = 0,2𝐴

e) Compare as correntes medidas com a chave aberta e fechada. Qual conclusão
podemos tirar?
Em paralelo a tensão da fonte 5 V está sendo aplicada em cada lâmpada. Porém
com a chave CH aberta não há passagem de corrente elétrica 𝑖 e a 𝐿 apaga. a
corrente total 𝑖 será igual a corrente 𝑖 .
𝑖 = 0,1𝐴

𝑖 = 0𝐴

𝑖 = 𝑖 + 𝑖 = 0,1 + 0 = 0,1𝐴

𝐸𝑛𝑡ã𝑜 𝑖 = 𝑖
Com a chave fechada, as duas lâmpadas ficam associadas em paralelo, assim a
tensão da fonte 5V é mesma nos terminais de cada lâmpada. Portanto a corrente
total 𝑖 será o somatório da corrente 𝑖 com 𝑖

(𝑙𝑒𝑖 𝑑𝑜𝑠 𝑁ó𝑠).

𝑖 = 𝑖 + 𝑖 = 0,1𝐴 + 0,1𝐴 = 0,2𝐴
f) Calcule potência em cada lâmpada e a potência total do circuito.
Potência nas lâmpadas 𝐿 𝑒 𝐿 :
𝑃
Potência total do circuito:
𝑃 =𝑃 + 𝑃

𝑃 = 𝑈 . 𝑖 = 𝑈. 𝑖 = 5 . 0,1 = 0,5𝑊

= 𝑈 . 𝑖 = 𝑈. 𝑖 = 5 . 0,1 = 0,5
𝑃 = 𝑈. 𝑖 = 5 . 0,2 = 1𝑊 ou

= 0,5 + 0,5 = 0,1𝑊

g) Calcule a resistência de cada lâmpada e a resistência equivalente.
𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑂ℎ𝑚: 𝑈 = 𝑅. 𝐼 → 𝑅

=

𝑈
→𝑅
𝑖

=

5
→𝑅
0,1

= 50Ω
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𝑅

=

𝑈
→𝑅
𝑖

=

5
→𝑅
0,1

= 50Ω

Resistência equivalente:

=

+

+

Ou para duas resistências em paralelo: 𝑅

+

…
=

.

1
1
1
1
1
2
=
+
=
+
=
𝑅𝑒𝑞 𝑅
𝑅
50 50 50
1
2
=
→ 𝑅𝑒𝑞 = 25Ω
𝑅𝑒𝑞 50
OU 𝑅

=

.

=

.

=

= 25Ω

153

Associação mista
2. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

a) Compare o brilho das lâmpadas e descreva o que acontece.
No circuito temos os ramos que as correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 percorrem. As lâmpadas 𝐿
e 𝐿 tem brilho igual e com maior intensidade. Já as lâmpadas 𝐿 e 𝐿 tem brilho
igual e de menor intensidade.
b) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com o brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo de associação entre 𝐿 e 𝐿 .
Ao retiramos as lâmpadas 𝐿 a lâmpada 𝐿 permanece ligada sem mudança no
brilho pois elas estão em paralelo e não há alteração na corrente que atravessa a
lâmpada 𝐿 .
c) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo da associação entre 𝐿
Ao retirar a lâmpada 𝐿

e𝐿 .

, ocorre a interrupção da passagem da corrente elétrica 𝑖 ,

assim devido a ela está associada em série a lâmpada 𝐿 , está também apaga.
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d) Faça a medição da tensão nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 . Compare os valores
medidos com a tensão da fonte, qual conclusão podemos tirar?
𝑑𝑑𝑝
𝑑𝑑𝑝

=𝑈

=𝑈

= 5𝑉

= 5𝑉

𝑑𝑑𝑝
𝑑𝑑𝑝

=𝑈

=𝑈

= 2,5𝑉

= 2,5𝑉

Na associação em paralelo a ddp é a mesma nos ramos de cada lâmpada.
A tensão medida nos extremos das lâmpadas 𝐿
somatório da tensão individual delas. 𝑈

+𝑈

e 𝐿 , associadas em série, é o

= 2,5 + 2,5 = 5𝑉

e) Faça a medição da corrente 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 e calcule a corrente total.
𝑖 = 0,1
𝑖 = 0,1;
𝑖 = 0,07
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 = 𝑖 + 𝑖 +𝑖 = 0,27𝐴
f) Calcule a potência total elétrica.
𝑃 = 𝑈 . 𝑖 = 5 .0,27 = 1,350 𝑊
Associação em paralelo (Ligação Residencial).
3. Vamos agora montar as ligações similares ao circuito de lâmpadas em uma
residência. Cada ambiente da casa (cozinha, sala, banheiro e quarto) tem seu
respectivo ponto de luz e interruptor. No Brasil a norma 5410 determina as cores
dos cabos condutores de acordo com a função de cada condutor.


Azul claro para condutores neutros.



Vermelho, preto ou marrom para condutores de fase.



Laranja para o condutor de retorno.

Na ligação do protótipo, no ambiente do quarto, tem a identificação desses cabos.
Faça a montagem do circuito no protótipo e responda.
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a) Com todas as lâmpadas ligadas, elas apresentam brilho igual ou diferente?
Todas as lâmpadas estão associadas em paralelo, com isso são submetidas a
mesma tensão. E devido ao fato de serem semelhantes (mesma potência e
resistência interna) elas possuem brilhos idênticos.
b) Se desligamos a lâmpada do banheiro, o que acontece com as demais
lâmpadas?
As outras lâmpadas continuam com a mesma luminosidade, ou seja, não há
alteração nas correntes que atravessam.
c) Com todas as lâmpadas ligadas, faça a medição da corrente total e das correntes
que percorre cada lâmpada. Faça uma comparação de 𝑖 com as demais correntes
do circuito.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝐼 = 0,09𝐴; 𝐼 = 0,09; 𝐼 = 0,09𝐴; 𝐼 = 0,09𝐴
𝐼 = 𝐼 +𝐼 +𝐼 +𝐼

→ 𝐼 = 0,36
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Na associação em paralelo a corrente se divide. Assim devido as lâmpadas serem
semelhantes (com mesma potência e resistência) as correntes serão semelhantes.
E o seu somatório será a corrente total do circuito. 𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼

d) Faça a medição da tensão em cada lâmpada e compare com a tensão da fonte.
𝑈 = 5𝑉; 𝑈 = 5𝑉; 𝑈 = 5𝑉; 𝑈 = 5𝑉; 𝑈 = 5𝑉
Na associação em paralelo a ddp é a mesma nos terminais das lâmpadas.
e) Calcule a potência total do circuito.
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑡 = 𝑈 . 𝐼 = 5 . 0,36 = 1,8𝑊
4. Observe a figura e assinale quais
correntes percorrem os pontos X e Z
respectivamente.
a) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 ).V
b) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ).
c) 𝑖 e 𝑖 .
d) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e 𝑖 .
e) 𝑖 e (𝑖 , 𝑖 ).
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ROTEIRO EXPERIMENTAL – ESTUDANTE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
Manual do Estudante
Roteiro Experimental 01
Ligação Simples
1. Vamos utilizar a área da sala para fazer ligações de um circuito simples. Faça
a medição das correntes nos pontos a e b de uma lâmpada.
OBS: NÃO LIGUE A FONTE 5V A TOMADA, ATÉ A CONFERÊNCIA DAS
LIGAÇÕES PELO PROFESSOR.

Ligação 1

Ligação 2

158

a) Faça a ligação 1 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente que chega
no terminal a da lâmpada.
b) Faça a ligação 2 e com o auxílio do amperímetro anote a corrente no terminal
b.
c) Compare as correntes no ponto a e b, houve alteração no valor da corrente
elétrica ao percorrer a lâmpada?

Ligação 3

a) Vamos medir o valor da ddp, faça a ligação como na ligação 3 e com o auxílio
do voltímetro anote a tensão (ddp) sobre a lâmpada 𝐿 . Compare com a tensão
(ddp) da fonte. O que podemos afirmar?
b) Calcule a potência total do circuito.
Ligação em série com chave
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2. Na ligação 4 tem duas lâmpadas ligadas em série a uma chave CH. Faça a
ligação abaixo e responda

Ligação 4

a) A chave está inicialmente aberta. Ao fechar a chave CH as lâmpadas vão
acender? Compare o brilho entre as lâmpadas. A intensidade desse brilho é menor
ou maior que da questão anterior? Explique.
b) Faça a medição e anote a tensão (ddp) das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 . E calcule a
tensão total. Qual conclusão podemos ter?
c) Em seguida compare a tensão das lâmpadas 𝐿 e 𝐿 na figura 4 com a tensão
medida na lâmpada 𝐿 no quesito 1. O que ocorreu?
d) Faça a medição e anote a corrente do circuito.
e) Calcule a potência de cada lâmpada e a resistência equivalente?
f) Com a chave ligada, remova a lâmpada 𝐿

do circuito. O que acontece com a

lâmpada 𝐿 ? Na sua concepção, por que isso ocorre?
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO PROTÓTIPO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL PARA O ENSINO DE ASSOCIAÇÃO DE RESITORES

Aluno________________________________________________Nº_____
Data ___/___/___
Manual do Estudante
Roteiro Experimental 02
Associação em paralelo
1. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.

Circuito em paralelo

161

a) Com a Chave CH na posição aberta, quais lâmpadas ficam acessas?
.
b) Com a chave ainda na posição aberta (desligada), com o auxílio do multímetro,
faça a medição e anote a corrente elétrica total 𝑖 , corrente elétrica 𝑖 que percorre
as lâmpadas 𝐿 e a corrente elétrica 𝑖 que percorre a lâmpada 𝐿 . Faça também
a medição da tensão nas lâmpadas.
c) Agora com a chave na posição fechada, o brilho na lâmpada 𝐿 se altera?
Descreva o que ocorre no circuito.
d) Ainda com a chave fechada faça as medições e anote a ddps nas lâmpadas e
as correntes 𝑖 , 𝑖 e 𝑖 .
e) Compare as correntes medidas com a chave aberta e fechada. Qual conclusão
podemos tirar?
f) Calcule potência em cada lâmpada e a potência total do circuito.
g) Calcule a resistência de cada lâmpada e a resistência equivalente.
Associação mista
2. Nas figuras abaixo há no circuito duas lâmpadas 𝐿 e 𝐿 em paralelo. A chave
ch está inicialmente aberta. Faça a montagem como na figura e responda.
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a) Compare o brilho das lâmpadas e descreva o que acontece.
b) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com o brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo de associação entre 𝐿 e 𝐿 .
c) Se retiramos a lâmpada 𝐿 do circuito, o que acontece com brilho da lâmpada
𝐿 . Qual o tipo da associação entre 𝐿 e 𝐿 .
d) Faça a medição da tensão nas lâmpadas 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 . Compare os valores
medidos com a tensão da fonte, qual conclusão podemos tirar?
e) Faça a medição da corrente 𝑖 , 𝑖 𝑒 𝑖 e calcule a corrente total.
f) Calcule a potência total elétrica.
Associação em paralelo (Ligação Residencial).
3. Vamos agora montar as ligações similares ao circuito de lâmpadas em uma
residência. Cada ambiente da casa (cozinha, sala, banheiro e quarto) tem seu
respectivo ponto de luz e interruptor. No Brasil a norma 5410 determina as cores
dos cabos condutores de acordo com a função de cada condutor.


Azul claro para condutores neutros.



Vermelho, preto ou marrom para condutores de fase.
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Laranja para o condutor de retorno.

Na ligação do protótipo, no ambiente do quarto, tem a identificação desses cabos.
Faça a montagem do circuito no protótipo e responda.

a) Com todas as lâmpadas ligadas, elas apresentam brilho igual ou diferente?
b) Se desligamos a lâmpada do banheiro, o que acontece com as demais
lâmpadas?
c) Com todas as lâmpadas ligadas, faça a medição da corrente total e das
correntes que percorre cada lâmpada. Faça uma comparação de 𝑖 com as
demais correntes do circuito.
d) Faça a medição da tensão em cada lâmpada e compare com a tensão da fonte.
e) Calcule a potência total do circuito.
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4. Observe a figura e assinale quais correntes percorrem os pontos X e Z
respectivamente.
a) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 ).
b) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ).
c) 𝑖 e 𝑖 .
d) (𝑖 , 𝑖 , 𝑖 ) e 𝑖 .
e) 𝑖 e (𝑖 , 𝑖 ).
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7 CONCLUSÃO
A elaboração e aplicação do produto educacional conseguiu vincular o tema
ao cotidiano do aluno, ao sugerir um protótipo de baixo custo com desenho de uma
planta baixa residencial, de modo a simular ligações de lâmpadas no circuito elétrico
monofásico residencial. A realização das atividades com a participação ativa do
estudante, na execução do experimento por meio de uma sequência didática,
possibilitou confrontar as concepções assinaladas previamente, propiciando
mudanças nos conceitos acerca dos fenômenos elétricos. Desta forma, a cada
encontro os estudantes aprofundam os conhecimentos e desenvolvem a
curiosidade na observação do comportamento do brilho das lâmpadas em uma
residência para cada tipo de associação, corroborando assim, para uma
aprendizagem potencialmente significativa.
Os resultados do trabalho revelam que a sequência didática tem o potencial
de contribuir de maneira fundamental para o trabalho do professor de física em sala
de aula, auxiliando-o a encarar as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem de circuito e associação elétrica.
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