
 

 
 

Física Experimental III 
 

Ponte de Wheatstone 
 

Objetivos   
Estudo e utilização da ponte de Wheatstone, Calibração de padrões de referencia usando o critério de detecção de 
zero e Medição de resistências por comparação.   

 
Materiais 
Placa de montagem, fonte de alimentação, galvanômetro (multímetro analógico), potenciômetro de 1 kΩ,  
resistência de década, resistor de 470Ω, resistor de 100 Ω para proteção, resistências desconhecidas (de 
180Ω, 330Ω e 560 Ω) a serem medidas. 
 

Introdução Teórica 
A ponte de Wheatstone é um circuito usado como medidor por comparação. Neste caso, será utilizado para a 

medição de resistências. No seu ajuste, a ponte usa o conceito de detecção de zero que é um critério menos sensível a 
problemas de calibração ou de precisão de padrões de referência. Na Figura 1, por exemplo, se os valores das 
resistências Rx, Rd, R1, R2 estiverem tais que os potenciais em c e em d estejam iguais, nenhuma corrente circulará pelo 
galvanômetro. 
 Se uma das resistências for desconhecida, o valor das outras, quando a ponte estiver em equilíbrio, permitirá a 
determinação da incógnita. Para permitir a procura do equilíbrio da ponte utiliza-se uma resistência “ajustável” 
calibrada para uma das três resistências conhecidas. A associação do conceito de comparação de sinais e do detector de 
zero é aplicada em inúmeros instrumentos e sensores. 

 
 

Figura 1. Montagem experimental de uma ponte de Wheatstone. 
 



 
Uma característica interessante da ponte de Wheatstone é que sua “sensibilidade” é máxima no caso em que 

as 4 resistências são iguais. Em outras palavras, quando as 4 resistências possuem valores iguais (ou bem 
próximos), se o valor de uma delas for variado um pouquinho, ocorre uma grande variação da corrente no 
galvanômetro. 

 
Atividades I   
 
1. Estude o circuito proposto, equacione a situação de equilíbrio e veja como o valor da resistência desconhecida poderá 
ser encontrado. Identifique claramente no esquema e nas equações as resistências conhecidas fixas, a resistência da 
década (R2), a resistência do potenciômetro (Rd) e a resistência desconhecida (Rx).  
2. Planeje o experimento, a montagem, o registro dos dados e o tratamento destes, procurando a melhor determinação 
possível para a Rx. Discuta as possíveis fontes de erro e o tratamento previsto; prepare-se para aplicar o planejado na 
prática. Considere que as resistências de década apresentam desvios de 5%. 
3. Monte o circuito da Figura 1. Utilize valores nominais de Rp = 100Ω, Rx = 180Ω,   R1=470 e diferentes valores de 
R2. (tal que razão R1/R2 apresente valores de aproximadamente 0,50; 0,75; 1,00 e 2,00 em cada experimento e anote os 
valores em uma tabela). Meça Rx e Rd com o ohmímetro. Peça ajuda ao professor para verificar as ligações.   
4. Ajuste a tensão E da fonte em 6 volts. Utilize a escala de 2,5 no seu amperímetro analógico. Feche o circuito. Ajuste 
o potenciômetro de forma que o galvanômetro não registre a passagem de corrente. 
5. Determine o valor de Rx e compare-o com seu valor nominal, para cada um dos valores de R2. Os valores são 
próximos?    
6. Substitua o resistor Rx, tal que Rx=330 Ω.  Repita os procedimentos descritos nos items 3, 4 e 5. Anote os valores.  
7. Substitua o resistor Rx, tal que Rx=560 Ω.  Repita os procedimentos descritos nos items 3, 4 e 5. Anote os valores. 

8. Observe que a sensibilidade da ponte, i.e. a “qualidade da definição do equilíbrio”, depende dos valores dos resistores 
conhecidos (R1, R2, Rx). Ou seja, verifique para quais valores de R1 e R2 (comparados ao valor de Rx), há maior 
variação da corrente IG, quando a ponte se afasta do equilíbrio (ie, quando Rd se afasta do valor de Rx – por que estas 
duas afirmações são equivalentes?). 
9. Discuta os resultados obtidos com essas medidas. 
 
 
 
  
 


