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Curvas Características - Lei de Ohm 
 
Objetivo 

Construir a curva característica de diversos elementos: resistor, lâmpada e diodo 
analisando a relação entre diferença de potencial ∆V (tensão aplicada) e a corrente elétrica. 

 
Introdução 

É definida como curva característica de um dispositivo, o gráfico com a dependência 
entre dois parâmetros característicos. Cada elemento de circuito tem uma curva característica 
que mostra os valores resultantes da corrente, I, para diferentes valores da diferença de 
potencial, ∆V. A figura seguinte mostra algumas dessas curvas características, para três 
elementos de circuito diferentes:  

 
Figura1. Curvas características de elementos elétricos 

Em alguns condutores (o caso a na figura 1a), designados de ôhmicos, a curva 
característica é uma reta que passa pela origem. Essa relação linear entre I e ∆V se expressa 
matematicamente com a Lei de Ohm: 

∆V = R I 
Onde R é uma constante chamada resistência, que corresponde ao coeficiente angular 

da curva característica tensão-corrente. Nos materiais não ôhmicos (Fig. 1b e 1c) o coeficiente 
angular não é constante, o que indica que a resistência é diferente para diferentes valores da 
diferença de potencial. 

A curva característica (∆V x I ou I x ∆V), também pode ser parametrizada em função de 
alguma variável característica do dispositivo. Em diversos dispositivos a resistência elétrica 
depende da temperatura, da tensão aplicada (VDR – Voltage Dependent Resistor), da 
intensidade de luz incidente (fotoresistor), etc. Nestes casos tem-se uma família de curvas 
características em função de cada parâmetro relevante. 

Neste experimento vamos fazer uma verificação gráfica da relação entre voltagem e 
corrente medidas em resistores simples. Vamos verificar que existe uma lei que governa o 
comportamento. Além disso, iremos estudar dois outros elementos (lâmpada simples e diodo) e 
verificar se o comportamento é o mesmo observado em resistores. 

 



Equipamentos: 
 
Fonte CC variável 
Lâmpada 6,3 V 
2 multímetros 
Diodo 14007 
Potenciômetro ou resistência variável 
Cabos e conexões 
Resistência 1KΩ 

 
A curva característica da tensão elétrica (∆V) estabelecida entre os terminais da fonte e 

a corrente elétrica (I) que circula através de um dispositivo X qualquer pode ser obtida 
experimentalmente com o uso de um circuito de acordo com o diagrama apresentado na Figura 
2 ε é aplicado com uma fonte de tensão variável, com ajuste fino; A é um amperímetro, V um 
voltímetro e X o dispositivo analisado. O valor da tensão ∆V deve ser medido diretamente nos 
terminais deste elemento, utilizando um voltímetro. A corrente elétrica I que circula no elemento 
X é medida com um amperímetro associado em série no circuito. 

 
Figura 2. Circuito genérico para determinar a curva característica de um elemento X. O resistor 
Ra serve para limitar a corrente da fonte (e proteger o elemento) a ao mesmo tempo, para 
determinar a corrente no circuito, convertendo a medida da tensão VRa em seus extremos.  

 
ATIVIDADES I - Lei de OHM - Elementos ôhmicos 
 
1. Montar o circuito da Figura 2, utilizando o resistor de 1 KΩ como elemento X e a fonte de 

tensão variável;  
1. Aplicar uma diferença de potencial com valores dentro do limite de tensão 0 e 12 Volts, com 

um mínimo 10 pontos. Utilize uma resistência limitadora Ra ~ 39Ω. Medir os pares de 
valores (∆V; I), organizando-os em uma tabela (Tabela I) com colunas para o índice da 
medida, tensão, a incerteza da tensão, corrente elétrica, e incerteza da corrente. 

2. Construir o gráfico de ∆V( I ), colocando as barras de erro nos pontos experimentais 
obtidos; 

3. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada e calcular seus coeficientes. 
Discutir o resultado obtido em termos de linearidade ou não linearidade. 

 
ATIVIDADES II - Lei de OHM - Elementos não-ôhmicos 
 
Curva característica de uma lâmpada 
1. Repita os procedimentos da atividade I para a lâmpada de filamento, dentro do limite de 

tensão entre 0 e 6,3 Volts, organizando os dados em uma tabela como no caso do resistor 



(Tabela II); incluía nesta tabela uma coluna para a potencia dissipada para cada par de 
valores (∆V; I). 

2. Observe agora os resultados na Tabela II. A relação entre tensão e corrente é sempre 
constante nos terminais da lâmpada? Observe o valor da resistência da lâmpada, ou seja, 
do quociente entre ∆V L e I na sua tabela. 

3. Trace uma curva ∆V  em função da corrente IL. 
4. Com base no gráfico obtido, podemos afirmar que a lâmpada tem um comportamento linear 

no que diz respeito a voltagem em função da corrente em seus terminais ? 
5. Trace, usando seu bom senso, uma curva que melhor se ajuste aos pontos obtidos 

experimentalmente. 
6. Trace o gráfico de R em função de I. Observe o gráfico e diga se em algum trecho a 

lâmpada aparentemente tem um comportamento linear. 
7. Existe alguma relação entre a linearidade e não linearidade da lâmpada e o fato de ela estar 

apagada ou acesa? No trecho em que a lâmpada está apagada, o comportamento é linear 
ou não linear ? O que ocorre no trecho em que a lâmpada se acende ? 

8. Discuta o resultado obtido em termos de linearidade ou não linearidade. Ajuste os pontos 
experimentais com uma função apropriada e calcule seus coeficientes 

 
Curva característica de um Diodo 

Ao montar o circuito com o Diodo deve ser considerado que este dispositivo é polarizado. 
Nesta prática, o Diodo está montado em um suporte com o anodo (+) e o catodo (-). No formato 
comercial, o terminal maior é o anodo e o terminal menor é o catodo. 
1. Repetir os procedimentos da atividade I para um Diodo, dentro do limite de corrente elétrica 

entre 0 e 15 mA em polarização direta, organizando os dados em uma tabela (Tabela III); 
2. Observe agora os resultados da tabela acima. A relação entre tensão e corrente nos 

terminais do diodo é sempre constante? Observe o valor do quociente entre VD e ID na sua 
tabela. 

3. Trace uma curva VD em função da corrente ID.  
4.  Com base no gráfico obtido, podemos afirmar que o diodo tem um comportamento linear no 

que diz respeito a voltagem em função da corrente em seus terminais ? 
5. Trace, usando seu bom senso, uma curva que melhor se ajuste aos pontos obtidos 

experimentalmente.  
6. Para um corrente I = 0.75 mA, qual seria o valor de VD ? Qual é o valor do quociente entre 

VD e ID neste ponto? Para este valor de corrente, podemos afirmar que o diodo se 
comporta como um resistor com este valor que acabamos de calcular. Este valor recebe o 
nome de RESISTÊNCIA APARENTE. 

7. Discutir o resultado obtido em termos de linearidade ou não linearidade. Ajuste os pontos 
experimentais com uma função apropriada e calcule seus coeficientes. 


