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Física Experimental III  
Variação da Resistência com a Temperatura num Filamento Metálico 
 

Objetivo: 
Determinar a variação de temperatura e sua influencia na resistência de um filamento condutor 
por efeito da corrente que circula por ele.  

 
Introdução:  

A resistência de um condutor ôhmico é devida às colisões entre as cargas de condução e os 
átomos ou íons. As cargas de condução são aceleradas pela força eletrostática, mas devido às 
colisões acabam por atingir uma velocidade média constante. Para alguns materiais em especial 
os metais, a certa temperatura, A diferença de Potencial ∆V é diretamente proporcional à corrente 
I, e o quociente entre ∆V e I é constante. Esta relação é conhecida como a lei de Ohm. 
 

R = V / I                  (1) 
 

Entretanto a resistência de um resistor (fio condutor) é uma propriedade que também 
depende de outros fatores como: a natureza do material e suas dimensões. Para um condutor 
com área de secção transversal uniforme e comprimento definido, sua resistência pode ser 
definida como: 
 

R = ρ (L / A)        (2) 
 
Onde ρ (ohm-m)é a resistividade do material, L o comprimento e A área de secção transversal. 
Para muitos materiais a resistividade varia com a temperatura. Se a faixa de temperatura não é 
muito grande, a resistividade é uma função linear da temperatura e pode ser expressa como: 
 

ρ (T) = ρo [ 1 + α(T - T0) ]        (3) 
 

Onde T0 = Temperatura de referência (oC), T = temperatura de interesse (oC), ρo = resistividade a 
temperatura de referência, ρ (T) = resistividade a temperatura de interesse e α = coeficiente de 
temperatura da resistividade (1 / oC).Então, juntando estes resultados, podemos escrever a 
resistência de um condutor como: 
 

R = ρo  [1 + α(T - T0)] (L / A) = Ro[1 + α(T - T0)]       (4) 
 
Onde R0 = ρo (L / A) é a resistência na temperatura de referência; geralmente 20 °C. Concluindo: 
quando a temperatura de um condutor varia, sua Resistência também varia devido à dependência 
da resistividade com a temperatura e à expansão térmica do condutor. No caso do cobre (que 
usaremos neste experimento) os efeitos da expansão térmica são 200 vezes menores do que as 
variações devidas à resistividade, portanto podemos ignorar os efeitos da expansão sem perder 
precisão no experimento.  
 

Resistividade Elétrica do Cobre em Função da Temperatura 

Material Resistividade (ρ) (Ω ·mm2/m) 
0ºC 10ºC 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 

Cobre 0.0190743 0.0198880 0.0207000 0.0215135 0.0223270 0.0231405 
 
Resistividade (ρ) a 20ºC (Ω·mm2/m) = 0.0207 

 
Coeficiente de temperatura (α)(ºC-1) = 0.00393 

 
 
 



Equipamentos: 
1 multímetro analógico  2 filamentos de cobre 
1 multímetro digital 1 Fonte de CC variável 
1 termômetro  1 régua (30 cm)   
1 micrometro Cabos e conexões 

 
ATIVIDADES I 
1.- Monte o sistema elétrico desenhado na figura. 
2.- Ajuste a fonte de tensão para fornecer a corrente 
mínima e a tensão máxima. 
3.- Após verificar a montagem do circuito, ligue a 
fonte de tensão e varie lentamente a corrente. Tenha 
cuidado, pois esta experiência termina com a 
destruição de um componente. Existe V e I com o 
filamento “apagado”... Por quê?  Quais os valores de 
V e I quando o filamento começa ficar 
incandescente? Por que há variações na “cor” do 
filamento? Anote todos os fenômenos físicos 
observados e as dificuldades do grupo ocorridas 
durante o experimento. 

 
 
 

 
ATIVIDADES II 
1.- Meça as dimensões (diâmetro e comprimento) e o valor da resistência Ro do filamento de cobre 
“frio” a temperatura ambiente. 
2.- ligue a fonte de tensão e varie lentamente a corrente. Anote os valores de V e I na tabela. 
3.- Estime a temperatura do filamento usando a equação (4), anote a cor do filamento junto com o 
resultado de sua medidas e complete a tabela. 

 
Medida ∆V(V) I (A) R = V/I (ohm) P =V I (W) T (oC) cor do filamento 

1       
2       
3       
4       
5       

 
3.- Construa a curva V vs I para o filamento de cobre entre 0 e 3V. O que se pode concluir deste 
gráfico? 
4.- Faça um gráfico de R vs T . Estime o valor de R0 e α. Compare estes resultados com aqueles 
proporcionados no texto introdutório. Discuta seus resultados. 
  
NOTA 
"Falando de uma maneira geral, os efeitos da corrente no corpo humano são os seguintes, com menos do que: 
0.01 A: sensação de formigueiro ou nada se sente; 
0.02 A: sensação de dor e fica-se agarrado; 
0.03 A: perturbações respiratórias; 
0.07 A: grandes dificuldades respiratórias; 
0.1 A: morte devido à fibrilação; 
> 0.2 A; não existe fibrilação, mas verificam-se queimaduras muito graves e cessa a respiração. 

A gama intermédia que vai de 0.1 a 0.2 A é, por estranho que pareça, a que origina a maior parte das mortes nas 
situações comuns, porque a este nível de intensidade inicia-se a fibrilação do coração, que consiste numa contração 
muscular espasmódica e incontrolada do coração. A quebra da corrente sanguínea daí resultante origina rapidamente a 
morte. Acima de 0.2 A o coração simplesmente pára, e as medidas normais de primeiros socorros podem restabelecer o 
seu funcionamento. Mas o único processo para deter a fibrilação é outro choque elétrico controlado. Por isso, correntes 
entre 0.1 e 0.2 A são mais mortais do que correntes mais intensas. A intensidade que passa por uma vítima é geralmente 
determinada pela resistência da pele que vai de cerca de 1000 W para peles molhadas até 500 000 W para peles secas. 
A resistência interna é menor do que a da pele, estando compreendida entre 100 e 500 W. Para voltagens superiores a 
cerca de 240 V, geralmente resulta a perfuração da pele pela corrente. 
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