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• Capítulo 3 – Materiais Condutores – continuação…

Objetivo do capítulo:

- Breve estudo dos materiais condutores

- Aplicações em componentes elétricos

- Características, efeitos de emissão eletrônica e tópicos complementares do 
assunto



3.4 Fatores que Influenciam na Resistência Elétrica

• Temperatura
• Frequência
• Grau de pureza e imperfeições do material



3.4.1 Temperatura

Aumento de temperatura aumento de resistividade
• Maior temperatura
• Maior vibração dos elétrons

• Aumento nas colisões

• Redução na condutividade aumento de resistividade

Proporção entre resistência e temperatura (𝜶𝜶𝑻𝑻𝑻𝑻)
Modelagem linear do 

comportamento resistivo
do material com relação

à temperatura



3.4.1 Temperatura

Resistividade (𝜌𝜌𝑇𝑇)

Temperatura de referência = 20˚C PTC (𝜶𝜶 > 𝟎𝟎)
• Resistência aumenta com 

a temperatura

NTC (𝜶𝜶 < 𝟎𝟎)
• Resistência diminui com a 

temperatura
Mais comum no mercado



3.4.2 Frequência

• Correntes contínuas se distribuem igualmente no condutor.
• Correntes alternadas produzem variações no fluxo magnético do fio.

• Correntes mais internas no condutor são mais afetadas (Efeito Pelicular ou Skin):

Profundidade de Penetração (63% da corrente)

𝜌𝜌 (Ω/𝑚𝑚): resistividade
𝑓𝑓 (𝐻𝐻𝐻𝐻) : frequência
𝜇𝜇 (𝐻𝐻/𝑚𝑚): permeabilidade 
magnética do material



Dicas:

a)

b)

c)

d)

e)

Fator encordoamento = 2%

Encordoamento de 2% para cabos
compostos por mais de 3 fios



Encordoamento de 2% para cabos
compostos por mais de 3 fios





3.4.3 Grau de Pureza e Imperfeições do Material

• Ligas metálicas são mais resistivas que os metais puros
• Atuação de forças mecânicas também alteram a resistividade

• Laminação a frio
• Trifilação
• Recozimento



3.5 Fenômenos de Emissão Eletrônica – Conceitos importantes

• Emissão eletrônica
• Retirada do elétron para o exterior do material através do fornecimento de energia

• Barreira de Potencial de superfície:
o Barreira que o elétron deve vencer para sair do material

• Função Trabalho de Superfície:
o Energia capaz de arrancar elétron de um material condutor
o Referência Elétron mais externo, Temperatura de 0K

• Fornecimento de Energia:
• Luz Efeito Fotoelétrico (Função trabalho fotoelétrica)
• Calor Efeito Termoiônico (Função trabalho termoiônica)
• Emissão secundária Bombardeamento do material por elétrons
• Emissão de campo  Ação de campo elétrico muito intenso

• Potencial de contato
• Deslocamento de elétrons pelo contato de dois materiais
• Não é considerado fenômeno de emissão eletrônica



3.5.1 Barreira de Potencial de Superfície

• Energia potencial do elétron
• Energia necessária para levá-lo do núcleo até esse ponto.
• Em um material, a energia potencial em qualquer ponto

no interior é a soma das energias potenciais produzidas
neste ponto por todos os íons da rede cristalina.

• Elétrons livres possuem energia acima dos poços de
potencial e podem se deslocar livremente, porém para
saírem completamente do material necessitam de uma
energia adicional Δ𝐸𝐸



3.5.1 Barreira de Potencial de Superfície

Gráficos simplificados para estudo da barreira de potencial.

 Representação de uma única barreira de potencial na superfície



3.5.2 Nível de energia de Fermi
Determinando energia da estrutura atômica do material:

• Probabilidade de uma partícula ter energia E  f(E)

E (eV): energia do nível onde se 
encontra o elétron.
𝑲𝑲𝑩𝑩: constante de Boltzmann (𝐾𝐾𝐵𝐵 =
1,38.10−23𝐽𝐽/𝐾𝐾)
(𝐾𝐾𝐵𝐵 = 8,62.10−5eV/K)
T: temperatura em Kelvin
𝑬𝑬𝑭𝑭 (𝒆𝒆𝒆𝒆): Nível de FermiNível de Fermi: Nível de energia hipotético, 

característico do material.

Função probabilidade de Fermi-Dirac



Compreendendo o Nível de energia de Fermi

Função probabilidade de Fermi-Dirac



Compreendendo o Nível de energia de Fermi

Função probabilidade de Fermi-Dirac



Compreendendo o Nível de energia de Fermi

Função probabilidade de Fermi-Dirac



3.5.3 Função Trabalho de Superfície
• Energia mínima para retirar um elétron de um material a 0 Kelvin.

𝐸𝐸𝐵𝐵: Energia da barreira de potencial
𝐸𝐸𝐹𝐹: Energia de Fermi



3.5.4 Carga Espacial

• Quando um elétron sai do material, este adquire carga positiva.
• A carga positiva atrai o elétron e retarda seu movimento de saída
• Um elétron emitido pode ser atraído e se recombinar novamente com o material

• Pontanto, como elétrons são emitidos e absorvidos, forma-se na vizinhança do emissor
uma “nuvem” de carga negativa, chamada CARGA ESPACIAL



3.5.6 Emissão Fotoelétrica
A luz consiste em pequeno “pacotes” de energia fótons

Energia do fóton

f = frequência
v = velocidade da radiação

• Fóton deixa de existir quando colide com o 
elétron.

• O elétron absorve esta energia e pode escapar
do material:

Emissão ou Efeito Fotoelétrico



3.6 Tópicos Complementares

3.6.1) Termoeletricidade

Capacidade de produzir tensões e correntes elétricass
em metais por meios puramente térmicos.

Efeito Thomson:
• Metal isolado submetido a um gradiente de 

temperatura.
• Surge uma corrente elétrica da parte quente para a

parte fria.



3.6 Tópicos Complementares

3.6.1) Termoeletricidade

Efeito Peltier:

• Dois metais A e B na mesma temperatura e 
formando apenas uma junção.

• Flui uma corrente de A para B devido a diferença
de potencial.

• A junção absove energia do meio e esquenta

• Se for aplicada uma diferença de potencial externa forçando a corrente se mover no sentido
contrário, a junção esfria.



3.6 Tópicos Complementares

• 3.6.1) Termoeletricidade

Efeito Seebeck:

• Dois metais A e B unidos em duas junções.
• Cada junção em uma temperatura diferente.
• Devido aos efeitos Thomson e Peltier, surge uma ddp e uma corrente elétrica circula entre

os dois metais.



3.6 Tópicos Complementares

3.6.1) Supercondutividade

• Alguns materiais apresentam uma brusca transição
de resistividade quando resfriados.
Condutividade infinita
Material expulsa todo tipo de campo magnético em seu

interior. (Flutuação de ímãs)



3.6 Tópicos Complementares https://www.youtube.com/watch?v=kknED0CaphE



3.6 Tópicos Complementares https://www.youtube.com/watch?v=JqD_Ng1DlIs



3.6 Tópicos Complementares https://www.youtube.com/watch?v=yvZV7bWMhw8



Questões



Obrigada
professorclebes@gmail.com
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