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Física Experimental III - Medidas Elétricas   

 
Objetivo  

O objetivo desta prática é aprender a fazer medições de resistência, tensão e corrente 
em um circuito elétrico com multímetros digitais e analógicos e fazer leitura do código de cores 
dos resistores. 
 
Equipamentos 
 
1 Fonte de corrente continua  1 Régua 
1 Resistores de carbono 3 Cabos banana-banana 
1 Multímetro analógico 3 Cabos banana-jacare 
1 Multímetro digital 1 Tabuleiro com resistências 
1 Resistência variável Fios para conexões 
 
Introdução Teórica 

 
Medidas elétricas só podem ser realizadas com a utilização de instrumentos 

medidores, que permitem a mensuração de grandezas cujo valor não poderia ser determinado 
através dos sentidos humanos. A principal forma de classificar os instrumentos de medidas 
elétricas diz respeito à forma como as medidas são apresentadas. Assim, existem os 
instrumentos digitais, nos quais a medida é expressa diretamente por dígitos numéricos, e os 
analógicos, onde a leitura é feita através de comparação. 
 
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 

O instrumento analógico básico tem como fundamentação a medida de corrente 
(amperímetro); adaptações feitas neste medidor permitem que seja usado para a medida de 
outras grandezas, como tensão e resistência. A escala é um elemento importante nos 
instrumentos analógicos, já que é sobre ela que são feitas as leituras. Entre suas muitas 
características podem-se ressaltar as seguintes: 
• Fundo de escala ou calibre: o máximo valor que determinado instrumento é capaz de medir 
sem correr o risco de danos. 
• Linearidade: característica que diz respeito à maneira como a escala é dividida. Quando a 
valores iguais correspondem divisões iguais, diz-se que a escala é linear (ou homogênea), 
como aquelas mostradas na Figura 1; caso contrário, a escala é chamada não-linear 
(heterogênea), como a que aparece acima do espelho da Figura 2. 

 

Fig. 1 Classificação de escalas de acordo com a posição do 
zero: (a) zero à direita; (b) zero central; (c) zero suprimido; 
(d) zero deslocado. 

Fig. 2 Escala heterogênea. 
Espelho para correção do erro 
de paralaxe.  
 

 



Correção do efeito de paralaxe: muitos instrumentos possuem um espelho, logo abaixo da 
escala graduada; neste caso, a medida deverá ser feita quando a posição do observador é tal 
que o ponteiro e sua imagem no espelho coincidam (Fig. 2). 
Posição do zero: a posição de repouso do ponteiro, quando o instrumento não está efetuando 
medidas (zero) pode variar muito: zero à esquerda, zero à direita, zero central, zero deslocado 
ou zero suprimido (aquela que inicia com valor maior que zero). Na Figura 1 são mostrados 
alguns tipos de escalas que se diferenciam quanto à posição do zero. Costuma-se explicitar a 
posição do zero através da designação da escala. Por exemplo 
 

0 – 200 mA: miliamperímetro, escala com zero à esquerda 
120 – 0 -120 V: voltímetro, escala com zero central 
40 – 0 – 200 V: voltímetro, escala com zero deslocado 
10 – 200 A: amperímetro, escala com zero suprimido 

 
Todos os instrumentos analógicos possuem uma resistência interna, devida à existência dos 
enrolamentos, conexões e outras partes; portanto, quando inseridos em um circuito, esses 
aparelhos causam uma mudança na configuração original. A sensibilidade (S) é uma grandeza 
que se relaciona à resistência interna dos instrumentos; Se define como o inverso da corrente 
máxima permitida pela escala do mesmo, no caso de medidores analógicos, ela é calculada 
tomando-se como base a corrente necessária para produzir a máxima deflexão no ponteiro 
(Imax). Então: 
 

 
Considerando a Lei de Ohm, onde 1 A = 1 V/Ω, deduz-se que a sensibilidade é dada em ohms 
por volts (Ω/V). Quanto maior for a sensibilidade de um instrumento, melhor este será. De uma 
maneira geral, os instrumentos de bobina móvel são aqueles que apresentam melhor 
sensibilidade entre os medidores analógicos. 
 
INSTRUMENTOS DIGITAIS 

A ação básica dos diversos tipos de aparelhos digitais é a medida de tensão 
(voltímetro). A alteração da configuração inicial permite que sejam medidas outras grandezas, 
como corrente, resistência, temperatura e capacitância. A característica básica dos 
instrumentos digitais é a conversão dos sinais analógicos de entrada em dados digitais. Esta 
conversão análogo-digital (ou A-D) é realizada por circuitos eletrônicos cuja operação foge ao 
escopo deste curso. Como no caso dos instrumentos analógicos, esta característica está 
relacionada à capacidade de diferenciar grandezas com valores próximos entre si.  

 
Em um instrumento digital, a resolução é dada pelo número de dígitos ou contagens de 

seu display. Um instrumento com 3½ dígitos tem 3 dígitos “completos” (isto é, capazes de 
mostrar os algarismos de 0 até 9) e 1 “meio dígito”, que só pode apresentar 2 valores: 0 (nesse 
caso o algarismo está “apagado”) ou 1; portanto, este instrumento pode contar até 1999. Outro 
instrumento de 4½ dígitos tem maior resolução, pois pode apresentar 19999 contagens. A 
resolução é melhor representada pela contagem.  
 
INSTRUMENTOS BÁSICOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS 

Neste trabalho, denominamos básicos os instrumentos destinados à medida das 
grandezas elétricas básicas: corrente e tensão. Outras grandezas elétricas – como resistência 
e capacitância - podem ser determinadas a partir de alterações feitas nesses medidores 
básicos. 
Galvanômetro: dispositivo que detecta pequenas correntes. Principal componente do 
amperímetro e voltímetro 
Amperímetro: utilizado para medir correntes, sempre é ligado em série com elemento cuja 
corrente quer-se medir; deve ser caracterizado por ter baixa resistência de entrada, e baixa 
queda de tensão interna, ambas, idealmente zero. Deste modo, a corrente original do circuito é 
preservada e o erro introduzido é minimizado. Os amperímetros digitais são baseados na 
medição de tensão de uma resistência conhecida e de baixo valor. 



Voltímetro: instrumento destinado à medida de tensões, o voltímetro deve ser ligado em 
paralelo com o elemento cuja tensão quer-se determinar. Este instrumento deve possuir uma 
resistência alta, idealmente ∞ e baixa corrente de entrada, idealmente zero. 
 
MULTÍMETROS 

Multímetros ou multitestes; são instrumentos projetados para medir diversas 
grandezas. Todo o multímetro é capaz de medir, pelo menos, tensão (CC e AC), corrente 
(normalmente só CC) e resistência. Multímetros analógicos são baseados nos amperímetros; a 
inserção de resistores em série permite a medida de tensão e a adição de uma fonte externa 
(uma bateria de 9V, por exemplo), permita que se meçam resistências. Por convenção, a ponta 
de prova preta é ligada ao terminal – (COMUM) e a vermelha ao terminal + (“vivo”); alguns 
instrumentos têm terminais apropriados para medidas específicas, tais como valores mais 
elevados de corrente ou decibéis. Figura 3 – Multímetro analógico (esquerda) e digital (direita), 
com seus componentes principais. Os multímetros (principalmente os analógicos) são por 
vezes chamados de VOM, já que podem medir Volts, Ohms e Miliampères. 

 
 

Fig. 3 Multímetro analógico (esquerda) e digital (direita), com seus componentes principais. 
 
CÓDIGO DE CORES DE UM RESISTOR 

 
 
 
 

Fig. 4. Código de Cores numa 
resistência de Carbono 

 

 
Podem-se encontrar resistores de vários formatos e tipos. Alguns possuem o valor de 

sua resistência escrita em seu corpo, em outros esse valor é codificado em anéis ou faixas. Em 
geral, os resistores apresentam quatro anéis (Fig. 4). O primeiro anel dá-nos o primeiro 



algarismo do valor da resistência, e o segundo dá-nos o segundo algarismo. O terceiro anel 
indica o número de zeros que é necessário acrescentar aos dois primeiros anéis para se obter 
o valor correto da resistência. A correspondência entre as cores utilizadas e os algarismos é 
dada no quadro seguinte: 
 
ATIVIDADE I  
(a).- Usando o código de cores determine os valores das resistências no tabuleiro de 
resistores. Anote seus resultados na tabela 1. 
 

Tabela 1 
Resistor Primeiro anel Segundo anel Terceiro anel Quarto anel Valor da resistência 

[Ω] ohm Cor Valor Cor Valor Cor Valor Cor Valor 
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          

 
(b).- Identifique as escalas do voltímetro no multímetro analógico, determine o fundo de escala 
para cada uma delas. 
(b).- Identifique as escalas do amperímetro no multímetro analógico, determine a sensibilidade 
para cada uma delas. 
 
ATIVIDADE II  
(a).- Monte o circuito mostrado na figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b).-  Anote os valores da resistências R1, R2,e R3 na tabela 1. A seguir posicione o cursor da 
resistência variável Rv no seu ponto médio e alimente o circuito de modo que Vfem não seja 
maior do que 5V. 
(c).- Desloque o cursor de Rv e Identifique o extremo onde a resistência é zero ou mínima. 
Verifique em todo momento que o fundo de escala seja o apropriado no voltímetro e o 
amperímetro. Diminua o valor Vfem ou mude o fundo de escala dos instrumentos caso seja 
necessário.  
(d).- Posicione o cursor a  uma distância L1 desse ponto meça esse valor e anote-o na tabela 1. 
(e).- Nestas condições varie o valor de Vfem entre (0,1 – 5)V e anote a leitura no voltímetro e o 
amperímetro para quatro valores diferentes de Vfem. Verifique em todo momento que o fundo de 
escala dos instrumentos seja o apropriado, caso contrario o equipamento pode ser danificado. 
(f).- Determine analiticamente o valor médio de Rv usando a equação: Rv(ana) = V / I. Anote seu 
resultado. 
(g).- Faça um gráfico de VxI e a partir do coeficiente angular determine o valor de Rv(gra). Leve 
em conta que: Rv(gra) = V / I. Anote seu resultado. 
(h).- Compare a medidas Rv(gra) com Rv(ana) e complete a tabela 1. 
(i).- Repita o procedimento para duas distancias diferentes L2 e L3 e complete a tabela 1. 
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(j).- Os valores de Rv(ana) e Rv(gra) são diferentes ou são iguais. O resultado era esperado? 
Comente e discuta seus resultados. 
 

L (cm) Vfem [V] I [mA] VRv [V] Rv(ana) [Ω] Rv(gra) [Ω] %∆(*) 
 

L1 

       
   
   
   

 
L2 

       
   
   
   

 
L3 

       
   
   
   

R1 [Ω]     
R2 [Ω]     
R3 [Ω]     

(*) porcentagem da diferença: %∆ = [Rv(ana) - Rv(gra)] x 100 / Rv(ana) 
 

 
REPRESENTAÇÂO SIMBOLICA DE ALGUNS INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS 


