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FÍSICA EXPERIMENTAL III 
 Leis de Kirchoff 

 
 
Objetivo 

Verificar a validade das Leis de Kirchhoff em um circuito envolvendo resistores. 
 
Introdução 

As leis de Kirchhoff constituem as bases para a análise de circuitos elétricos; 
permitem determinar as correntes através das f.e.m e resistências do circuito. As duas leis 
de Kirchhoff para análise de circuitos são conhecidas como Lei dos nós e Lei das 
malhas. A primeira lei é uma aplicação da lei da conservação da carga elétrica à corrente 
elétrica no circuito e a segunda lei é uma aplicação do princípio de conservação de 
energia ao potencial elétrico existente em vários pontos do circuito. 

 
Lei dos nós: A soma algébrica das 
correntes que entram em qualquer nó do 
circuito é igual a zero. 
 
Σ Ientrada = 0 
 
Como ilustrado na Fig. (1a), de acordo 
com a lei dos nós, se uma corrente de 
10 A “entra” para o nó, então deverá sair 
do nó um total de 10 A = 7 A + 3 A. No 
circuito da Fig. (1b), a corrente total que 
entra no nó A, com o sentido indicado, é 
IT. As correntes que deixam o nó A, I1 e 
I2, voltam a juntar-se no nó B, sendo a 
sua soma novamente igual a IT. 

 
 
 

 
Lei das malhas: A soma algébrica das tensões numa 
malha é igual a zero (a soma algébrica das f.e.m. numa 
malha é igual à soma algébrica das tensões nas 
resistências dessa malha). 
 

ΣV = 0  ΣEi = ΣRiIi 
 
Assumindo o sentido da corrente indicado na Fig. 2 
podemos escrever, de acordo com a lei das malhas, a 
equação: 

V = V1 + V2  V = R1I + R2I 
donde, 
 

I = V / (R1 + R2) 

 
 

 
Fig. 2 
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Equipamentos 
Fonte de tensão contínua Protoboard 
Amperímetro Caixas de resistências 
Voltímetro Resistores diversos: 470Ω, 1kΩ, 100Ω, 470Ω, 5,6kΩ, 
Conexões diversas 4,7 kΩ, 330Ω e 670Ω. (valores aproximados) 
 
ATIVIDADES I 
Verificação da Lei das Malhas: 
1.- Monte o circuito da Fig. 3 usando os seguintes valores: R1 ≈ 470Ω, R3 ≈  1kΩ, R4 ≈ 
100Ω, R5 ≈  470Ω, R6 ≈  1kΩ, R7 ≈ 5,6kΩ (ou 4,7 kΩ) e V = 9V. R2 terá qualquer valor entre 
330 e 670Ω. 
2.- Meça as quedas de tensão V, V1, V2, V3  e V4  assinaladas no esquema, e registre os 
valores numa tabela. Calcule a soma das tensões medidas e registre o valor na tabela 
3.- Calcule analiticamente a soma das tensões no circuito e compare este resultado com 
as medidas obtidas experimentalmente. 
4.- O que pode concluir a partir do seus resultados. 
 
 

 
Fig. 3 

 
ATIVIDADES II 
Verificação da Lei dos Nós  
4.- Considere ainda o circuito da Fig. 3. Registre na tabela o valor das resistências 
utilizadas e calcule as resistências equivalentes, quando necessário. 
5.- Meça as correntes ITotal(AB), I(R2), I(R3), I Total(CD), I(R5), I(R6), I(R7) e ITotal(AE). Registre os 
valores numa tabela. 
6.- Calcule a somas IR2 com IR3 e IR5 com IR6 e IR7. Registre os valores na tabela. 
7.- Analise o circuito utilizando a Lei dos Nós e compare seu resultado com os valores 
obtidos experimentalmente. 
8.- Comente criticamente seus resultados. 
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