
 

 
 

Física Experimental III 
Medida da Resistência Interna de um Amperímetro 

 
 

Objetivos   
Estudar circuitos elétricos simples e determinar a resistência interna de três amperímetros de fabricantes distintos.  

 
 

Materiais 
� 1 Fonte de tensão contínua 
� 1 Amperímetro ICEL IK-1000 
� 1 Amperímetro Sunwa Yx-360 TR 
� 1 Amperímetro INSTRUTHERM MD-380 

� 1 Resistor de 100Ω 
� 1 Potenciômetro 
� Fios para as ligações elétrica  

 
Introdução Teórica 
 

Para determinar a resistência interna de um amperímetro, pode-se usar o circuito esquematizado na figura 1, 
onde AA é um amperímetro auxiliar e A é o amperímetro do qual se quer determinar a resistência interna (RA), i é 
a corrente elétrica que passa por AA, iA é a corrente elétrica que passa por A e iS a corrente elétrica que passa pela 
resistência RS em paralelo com o amperímetro A. Portanto iS + iA = i. 

 

 
Figura 1 – Circuito elétrico usado para a determinação da resistência elétrica de um amperímetro. 

  
Aplicando a lei de Ôhm no ramo a-b obtemos: 
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Podemos escrever a resistência interna do amperímetro A (RA) em função da resistência RS através da 
equação (2).  
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Para que tenhamos um resultado experimental confiável, temos que tomar alguns cuidados. Veja que, se 
RS>>RA a corrente i será aproximadamente igual a iA, e a diferença i-iA poderá ser da mesma ordem de grandeza 
do erro que você comete ao ler as correntes; neste caso o valor de RA, calculado pela expressão (2), será muito 
pouco confiável. Um argumento análogo mostra que o resultado será pouco confiável, quando RS<<RA, ou seja, 
quando i>>iA. Por isso, é boa norma escolher RS da mesma ordem de grandeza que RA, (ou RS≈RA) o que é 
equivalente a dizer que poderá escolher RS de modo que i≈2iA. (Veja que, se RS = RA, i=2iA). Com isso esperamos 
obter um resultado melhor. Na prática podemos, então, ir escolhendo RS (através do potenciômetro) até que i≈2iA.
   

 

Atividades I 
 

a) Monte o circuito elétrico da figura 1. O amperímetro A, do qual será determinada a resistência interna RA, é 
um amperímetro analógico. O amperímetro AA é um amperímetro digital. Escolha R>Rmin, para que a 
corrente no circuito não ultrapasse o valor do fundo de escala do amperímetro analógico (aproximadamente 
100Ω).  

b) Estabeleça uma diferença de potencial (ddp) de 10 volts nos terminais da fonte de tensão contínua. Deixe o 
fundo de escala dos amperímetros com o maior fundo de escala possível. Feche o circuito e caso seja 
necessário ajuste o fundo de escala dos amperímetros.  

c) Com o uso do potenciômetro, escolha RS de modo que o amperímetro A indique uma corrente da ordem da 
metade da corrente máxima permitida. Anote os valores de i e iA. Meça o valor da resistência RS e 
determine RA a partir da equação (2). 

d) Repita o experimento escolhendo um valor de RS tal que i = 2iA. Faça 3 medidas no mínimo. Anote os 
resultados na tabela 1 especificando os respectivos erros associados.  

e) Determine os valores de AA RR ∆± e complete a tabela 1. Compare esses valores de RA com os valor de RA 
obtido no item c. 
 
Tabela 1- Dados experimentais obtidos para o cálculo da resistência interna do amperímetro analógico Sunwa Yx-360 Tr. 

Medida RS±ΔRS (Ω) i±Δi(mA) iA±ΔiA(mA) RA±ΔRA(mA) 

1   

 

    

2         

3         

   

 AA RR ∆±    

Atividades II 
 

a) Substitua o amperímetro analógico (amperímetro A do circuito) por um amperímetro digital (ICEL IK-
1000). Continue trabalhando com o resistor R de 100Ω em série no circuito. 

b) Estabeleça uma diferença de potencial (ddp) de 10 volts nos terminais da fonte de tensão contínua. Deixe o 
fundo de escala dos amperímetros com o maior fundo de escala possível. Feche o circuito e caso seja 
necessário ajuste o fundo de escala dos amperímetros. 

c) Com o uso do potenciômetro, escolha um valor de RS tal que i = 2iA. Faça 3 medidas no mínimo. Anote os 
resultados na tabela 2 especificando os respectivos erros associados. 

d) Substitua o amperímetro digital modelo ICEL IK-1000 (amperímetro A do circuito) por um amperímetro 
digital (INSTRUTHERM MD-380). Continue trabalhando com o resistor R de 100Ω em série no circuito. 

e) Estabeleça uma diferença de potencial (ddp) de 10 volts nos terminais da fonte de tensão. Deixe o fundo de 
escala dos amperímetros com o maior fundo de escala possível. Feche o circuito e caso seja necessário 
ajuste o fundo de escala dos amperímetros. 
 

 



Tabela 2 - Dados experimentais obtidos para o cálculo da resistência interna (amperímetro digital ICEL IK -1000). 

Medida RS±ΔRS (Ω) i±Δi(mA) iA±ΔiA(mA) RA±ΔRA(mA) 

1   

 

    

2         

3         

   

 AA RR ∆±    

 
f) Com o uso do potenciômetro, escolha um valor de RS tal que i = 2iA. Faça 3 medidas no mínimo. Anote os 

resultados na tabela 3 especificando os respectivos erros associados. 
 
Tabela 3 - Dados experimentais obtidos para o cálculo da resistência interna (amperímetro digital INSTRUTHERM MD-380). 

Medida RS±ΔRS (Ω) i±Δi(mA) iA±ΔiA(mA) RA±ΔRA(mA) 

1   

 

    

2         

3         

   

 AA RR ∆±    

 
g) Compare os valores de resistência interna (RA) obtidos com o uso dos três diferentes amperímetros. Em 

qual deles foi obtido um maior valor de RA? Justifique os resultados obtidos. 
h) Olhe atentamente para o mostrador de cada um dos três amperímetros, pois talvez contenha alguma 

inscrição que lhe permita saber qual é sua resistência interna. Se conseguir isto, compare esse valor com 
aquele que você determinou experimentalmente. Obs.: Consultem na internet informações sobre a 
resistência interna de cada amperímetro usado. 


