
Caṕıtulo 1

Medidores de Grandezas
Elétricas

1.1 Introdução

As grandezas elétricas tais como tensão, corrente e resistência podem ser medi-
das por, instrumentos chamados mult́ımetros. Os mult́ımetros também podem
desempenhar outras funções tais como a medição, de capacitância, indutância,
ganhos de transistores, testes de diodes, etc... Os instrumentos de medição de
grandezas elétricas são ferramentas necessárias no desenvolvimento e na manu-
tenção de circuitos de instrumentação. A seguir apresentar-se-am os prinćıpios
de funcionamento dos instrumentos medidores de grandezas elétricas.

1.2 Galvanômetros e Instrumentos Fundamen-
tais

1.2.1 Instrumentos analógicos

Os instrumentos de medidas elétricas analógicos são baseados em efeitos eletro-
magnéticos com a função de movimentar um ponteiro sobre uma escala gradu-
ada e calibrada. Eles são constrúıdos a partir de um instrumento fundamental,
denominado galvanômetro, que é senśıvel ao fluxo de baixas correntes. Ou-
tros componentes tais como resistores são acrescidos a esses instrumentos para
torná-los medidores de corrente, de tensão ou de resistência.

O erro mais comum nos instrumentos analógicos é o erro de paralaxe que
ocorre quando a vista do observador, a ponta do ponteiro e o valor indicado na
escala não se situam no mesmo plano. Esse erro, que pode ser visto na figura
1.1, pode ser minimizado com a utilização de espelhos no fundo da escala.

Os galvanômetros podem ser constrúıdos de diferentes maneiras, os mais
comuns são os de ferro móvel e os de bobina móvel.
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Figura 1.1: Erro de paralaxe

Ferro móvel

Uma das principais caracteŕısticas do galvanômetro de ferro móvel é a simplici-
dade de construção. Ele consiste basicamente em duas barras metálicas paralelas
adjacentes, imersas em um campo eletromagnético gerado por uma bobina na
qual passa uma corrente. Devido ao campo magnético da bobina, as duas bar-
ras terão uma magnetização de mesma polaridade, o que resulta em uma força
repulsiva. Uma das barras é fixa enquanto a outra móvel é acoplada a uma mola
exercendo uma força no sentido contrário à força magnética. A mola é calibrada
juntamente com uma escala sobre a qual desloca-se um ponteiro fixado ao ferro
ou placa móvel. A figura 1.2 mostra o esquema de um galvanômetro de ferro
móvel e seu śımbolo representativo. A sáıda desse tipo de galvanômetro é pro-
porcional ao quadrado da corrente passando pela bobina. O mesmo é utilizado
para medir valores eficazes de correntes e tensões cont́ınuas e alternadas.

Figura 1.2: (a) Galvanômetro de ferro móvel; (b) Śımbolo do galvanômetro de
ferro móvel.

Bobina móvel

Esse tipo de galvanômetro utiliza um ı́mã permanente. Os pólos do ı́mã são
montados em conjunto com uma bobina que pode girar em torno de um eixo.
Pela lei de Lorentz [?], devido ao campo magnético do ı́mã permanente, a passa-
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Figura 1.3: (a) Galvanômetro de bobina móvel; (b) Śımbolo do galvanômetro
de bobina móvel.

gem de uma corrente pela bobina móvel resulta no surgimento de um conjugado
eletromagnético (duas forças de mesma direção com sentidos opostos). O efeito
do conjugado eletromagnético é a rotação (em torno do eixo) da bobina móvel
em qual estão fixadas um ponteiro e uma mola calibrada de acordo com a es-
cala sobre qual o ponteiro moverá-se. A figura 1.3 mostra o esquema de um
galvanômetro de bobina móvel e seu śımbolo representativo.

A maioria dos medidores analógicos é constrúıda a partir de um galvanôme-
tro de bobina móvel, uma vez que esses fornecem respostas mais acuradas que
os de ferro móvel.

Para medições em circuitos de corrente alternada, as mudanças no sentido da
corrente resultam em mudanças no sentido das forças de Lorentz e conseqüen-
temente no sentido de deslocamento do ponteiro. Portanto utilizam-se circuitos
retificadores de meia onda e de onda completa (figura 1.4) para que o valor
médio do sinal alternado seja diferente de zero e que o ponteiro não indique o
valor 0 em altas freqüências.

Figura 1.4: (a) Retificador de meia onda; (b) Retificador de onda completa.
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1.2.2 Instrumentos digitais

Os medidores digitais possuem, em geral, um conversor analógico/digital (A/D)
conectado a um circuito de seleção e condicionamento de sinal. Esses instru-
mentos apresentam uma leitura em formato digital da grandeza que está sendo
medida através de uma unidade de visualização (display). Uma determinada
grandeza a ser medida é amostrada durante um certo peŕıodo de tempo e é
convertida pelo conversor A/D em um sinal digital.

Devido à transformação de números decimais em números binários na con-
versão A/D, a resolução dos instrumentos digitais será uma função do número
de bits (d́ıgitos) da palavra digital utilizada. Os medidores digitais podem ser
classificados de acordo com sua unidade de visualização (display). Os displays
são classificados pelo número de d́ıgitos utilizados para representar o fundo
de escala (maior número representável). Por exemplo um display de 3 d́ıgitos
pode representar o número máximo 999, enquanto um display de 4 e 1/2 d́ıgitos
(41/2) pode representar um máximo de 19999. Note que no último exemplo a
definição 1/2 d́ıgito é relativa ao primeiro algarismo (bit mais significativo) que
pode assumir apenas o valor 1 e é ativado apenas nos casos em que a represen-
tação do número começa por 1 (19999, 1 , 9999, 19, 999, ...). Existem outros
instrumentos cujo fundo de escala do primeiro d́ıgito é diferente de 1.

1.3 Medidores de Tensão

A tensão elétrica (denotada por V), também conhecida como diferença de poten-
cial (DDP), é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença
em energia elétrica potencial por unidade de carga elétrica entre dois pontos.
Sua unidade de medida é o volt (V) (em homenagem ao f́ısico italiano Ales-
sandro Volta) ou em joules/coulomb. Um instrumento utilizado para medir a
tensão elétrica é o volt́ımetro cuja principal caracteŕıstica é a alta impedância
de entrada. A alta impedância de entrada é necessária para que a medição seja
feita sem interferir no processo, uma vez que a corrente drenada pelo volt́ıme-
tro será mı́nima. Para realizar a medição de uma tensão elétrica o volt́ımetro
deve ser conectado em paralelo aos pontos em que a medida será feita, conforme
mostra a figura 1.5.

Figura 1.5: Volt́ımetro conectado em paralelo com a carga cuja tensão é dese-
jada.
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Figura 1.6: Esquema de um volt́ımetro analógico constrúıdo com um galvanô-
metro.

1.3.1 Volt́ımetro analógico

Um volt́ımetro analógico pode ser constrúıdo a partir de um galvanômetro li-
gado em série com um resistor. A tensão máxima (fundo de escala) suportada
pelo instrumento é função do valor do resistor e das caracteŕısticas elétricas
do galvanômetro (resistência interna, fundo de escala de corrente). A figura
1.6 mostra o circuito básico de um volt́ımetro analógico. Nesse circuito, conhe-
cendo o galvanômetro e o fundo de escala da tensão a medir, pode-se determinar
facilmente o valor da resistência R a ligar em série

I =
V

R+Ri
=⇒ R =

V

I
−Ri, (1.1)

sendo I a corrente máxima, V a tensão máxima e Ri a resistência interna do
galvanômetro.

A equação (1.1) mostra que o fundo de escala ou simplesmente escala pode
ser modificado mudando o valor da resistência em série. Portanto um volt́ımetro
analógico com várias escalas pode ser constrúıdo simplesmente adicionando-se
resistências que podem ser selecionadas através de uma chave, conforme mos-
trado nas figuras 1.7 e 1.8.

Figura 1.7: Volt́ımetro analógico multi-escala
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Figura 1.8: Volt́ımetro analógico multi-escala

Note que no caso da figura 1.8 as resistências que determinam a escala são
associadas em série, portanto o cálculo das mesmas deve levar em consideração a
resistência equivalente nas escala desejada. Através da corrente necessária para
o desvio máximo do ponteiro do galvanômetro, pode-se definir a sensibilidade,
que é um indicador de qualidade do volt́ımetro analógico, da seguinte forma:

S =
1

I
. (1.2)

A sensibilidade é expressa em Ω
V , e em geral é especificada no painel dos ins-

trumentos comerciais. Quanto maior a sensibilidade, menor a corrente desviada
do circuito e melhor a qualidade do instrumento. A incerteza na medição é
fornecida geralmente pelo fabricante em termos de uma porcentagem do fundo
de escala.

1.3.2 Volt́ımetro digital

A construção de um volt́ımetro digital depende apenas de um conversor A/D e
de um display de visualização que pode ser de cristal ĺıquido (LCD) ou de leds. A
figura 1.9 mostra um diagrama de blocos de um volt́ımetro digital. Os detalhes
de construção bem como as caracteŕısticas do conversor A/D. Como, em geral,
um volt́ımetro não necessita de velocidades altas de leitura, o conversor A/D
do tipo dupla rampa ou integrador é um dos mais utilizados na construção de
volt́ımetros digitais.

1.3.3 Volt́ımetro vetorial

Nas aplicações em que é necessário medir a amplitude e a fase da tensão, pode-se
utilizar um volt́ımetro vetorial. Esse tipo de volt́ımetro consiste em um multipli-
cador ou detector de fase śıncrono (DA) da tensão medida V em relação a uma
tensão vdn, um integrador (I), um volt́ımetro digital (V) e um microprocessador
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Figura 1.9: Diagrama de blocos de um volt́ımetro digital.

Figura 1.10: Diagrama de blocos de um volt́ımetro vetorial.

(P). A figura 1.10 mostra o diagrama de blocos de um volt́ımetro vetorial. O
prinćıpio de funcionamento é baseado na determinação da amplitude Vm e da
fase φ entre a tensão medida v e uma tensão de referência v1 que é proporcional
à corrente.

1.3.4 Circuitos eletrônicos

A medição de sinais de tensão pode ser feita através de circuitos eletrônicos
analógicos ou digitais. A figura 1.11 mostra um circuito que pode ser utilizado
como medidor analógico de tensão cont́ınua (DC). Neste caso se R1 = R2 � Ri

Figura 1.11: Volt́ımetro eletrônico implementado com um Amp-Op.
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Figura 1.12: Volt́ımetro eletrônico implementado com um Amp-Op.

temos que

im = − Vi
Ro

. (1.3)

Portanto a deflexão do ponteiro do galvanômetro G será função da tensão de
entrada Vi e da resistência de escala Ro.

A figura 1.12 mostra um outro circuito utilizado como medidor analógico de
tensão alternada (AC). Com a conexão do diodo no terminal de entrada, apenas
o semiciclo positivo da tensão de entrada Vi será transmitido pelo circuito. Neste
caso temos que

Vo = Vi =⇒ im = − Vi
Ro

. (1.4)

O valor medido pelo galvanômetro corresponde ao valor médio do sinal retificado
pelo diodo

im =
2
√

2

πRo
Vi. (1.5)

Esse tipo de medidor pode ser melhorado utilizando-se um retificador de onda
completa.

Existem muitas possibilidades de implementação de circuitos eletrônicos que
podem ser utilizados como medidores analógicos de tensão DC, AC, RMS. A im-
plementação de circuitos eletrônicos medidores digitais de tensão é simplesmente
uma aplicação de um conversor A/D. Portanto a medição de uma tensão elétrica
pode ser feita através da utilização de um conversor A/D junto com um circuito
eletrônico microprocessado. Existem diferentes circuitos de vários fabricantes
dispońıveis no mercado (Microchip, Motorola, Texas Instrument, etc...).

1.4 Medidores de Corrente

A corrente elétrica é definida como o fluxo ordenado de part́ıculas portadoras de
carga elétrica, ou também, como o deslocamento de cargas dentro de um con-
dutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades.
A unidade padrão no SI para medida de intensidade de corrente é o ampère
(A). Um instrumento utilizado para medir corrente elétrica é o ampeŕımetro
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Figura 1.13: Ampeŕımetro conectado em série.

Figura 1.14: Ampeŕımetro analógico constrúıdo a partir de um galvanômetro.

cuja principal caracteŕıstica é uma baixa impedância de entrada. Essa baixa
impedância de entrada é necessária para que a medição seja feita sem interferir
no processo uma vez que a DDP criada pelo instrumento será mı́nima. Para
realizar a medição de uma corrente, o ampeŕımetro deve ser conectado em série
com a parte em que a medida será feita, conforme mostra a figura 1.13.

1.4.1 Ampeŕımetro analógico

Um ampeŕımetro analógico pode ser constrúıdo a partir de um galvanômetro
ligado em paralelo com um resistor. A corrente máxima suportada pelo ins-
trumento (fundo de escala) é função do resistor e das caracteŕısticas elétricas
do galvanômetro (resistência interna, fundo de escala de corrente). A figura
1.14 mostra o circuito básico de um ampeŕımetro analógico. Nesse circuito,
conhecendo o galvanômetro e o fundo de escala da corrente a medir, pode-se
determinar facilmente o valor da resistência R a ligar em paralelo

Ig =
R

R+Ri
I =⇒ R =

Ig
I − Ig

Ri, (1.6)

sendo I o fundo de escala a medir, Ig o fundo de escala do galvanômetro e Ri a
resistência interna do galvanômetro.

A equação (1.6) mostra que a escala pode ser modificada mudando o valor da
resistência em paralelo. Portanto um ampeŕımetro analógico com várias escalas
pode ser constrúıdo simplesmente adicionando-se resistências que podem ser
selecionadas através de uma chave, conforme mostrado nas figuras 1.15 e 1.16.
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Figura 1.15: Ampeŕımetro analógico multi-escala

Figura 1.16: Ampeŕımetro analógico multi-escala

1.4.2 Ampeŕımetro digital

A construção de um ampeŕımetro digital, a exemplo do volt́ımetro, depende
apenas de um conversor A/D e de um display de visualização, que pode ser
de LCD ou de leds. A principal diferença é que o sinal de corrente deve ser
transformado em sinal de tensão por um circuito condicionador intermediário. O
circuito condicionador pode ser simples como um resistor, mas também pode ser
implementado de outras formas, como, por exemplo, um circuito com elementos
passivos como um amplificador operacional. Vários tipos de sensores podem ser
utilizados para a medição de corrente elétrica, alguns desses são destacados a
seguir:

1. Sensores resistivos: vantagem → simplicidade de utilização; desvanta-
gens→ perdas por calor, medição invasiva, ausência de isolamento elétrico,
introdução de capacitâncias e indutâncias parasitas.

2. Sensores implementados com transformadores de corrente: van-
tagens→ perdas despreźıveis, sem fonte externa; desvantagem→ funciona
somente para corrente alternada.

3. Sensores magnetoresistivos: vantagem → senśıvel ao campo magné-
tico; desvantagens → baixa relação de linearidade, dependência da tem-
peratura.
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4. Sensores de efeito Hall: vantagens → senśıvel ao campo magnético,
baixo custo, facilidade de utilização; desvantagem→ dependência da tem-
peratura.

5. Sensores CMOS de campo magnético: vantagens → alta sensibi-
lidade, baixa potência de consumo, baixa sensibilidade a temperatura;
desvantagem → dificuldade de utilização e calibração.

1.4.3 Ampeŕımetro do tipo alicate

Esse tipo de ampeŕımetro caracteriza-se por proporcionar uma medida sem con-
tato com o circuito. Isso pode ser útil quando é necessário realizar uma medida
com isolamento elétrico, uma vez que não é necessário interromper o circuito
para executar a medição.

O instrumento é constitúıdo pelo enrolamento secundário de um transforma-
dor de corrente (elemento sensor) encontrado no “gancho” do medidor. O gan-
cho é móvel de tal forma que é posśıvel envolver um condutor cuja corrente será
medida. O condutor envolvido funciona como o enrolamento primário de um
transformador de corrente (TC) que induz uma corrente no secundário (gancho).
A corrente induzida é então processada (retificador), mostrada em um display
(instrumento digital) ou enviada a um galvanômetro e mostrada em uma escala
graduada (instrumento analógico). Existem ampeŕımetros para correntes AC
(utilizam TCs) e para correntes DC (utilizam outros sensores, de efeito Hall por
exemplo). A figura 1.17 mostra a foto de um exemplo de ampeŕımetro do tipo
alicate.

1.4.4 Circuitos eletrônicos

Assim como existem vários circuitos eletrônicos para a medição de tensão, exis-
tem várias maneiras de medir corrente utilizando circuitos eletrônicos. A figura
1.18 mostra o circuito de um medidor de corrente implementado com um am-
plificador operacional (Amp-Op). Neste caso temos que

Vo = −Ri(t). (1.7)

Esse circuito pode servir de circuito condicionador de um ampeŕımetro digital.
Uma das maneiras mais simples de medir corrente é através da utilização de

um resistor tipo shunt, o resistor de valor fixo transforma a corrente em tensão
pela lei de Ohm (V = Ri), a tensão é processada por um dos circuitos medidores
de tensão apresentados na seção 1.3 de tal forma que a sáıda seja proporcional
à corrente.

A figura 1.19 mostra outro circuito ampeŕımetro. O circuito é constitúıdo
por um Amp-Op cuja função é de prover uma baixa impedância de entrada, uma
ponte de diodo com capacitor (retificador de onda completa) e um galvanômetro
em paralelo com um resistor (ampeŕımetro analógico). Neste caso a corrente do
galvanômetro é dado por

Ig = |I| R

R+Ri
, (1.8)
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Figura 1.17: Ampeŕımetro do tipo alicate.

Figura 1.18: Conversor corrente-tensão.
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Figura 1.19: Medidor eletrônico de corrente.

sendo I um valor médio que depende de I e da constante de tempo do capacitor.
Existem vários outros circuitos dedicados à medição de corrente. A escolha

pode ser feita de acordo com as necessidades.

1.5 Medição de Resistência, Capacitância e In-
dutância

1.5.1 Medição de resistência

A resistência elétrica (R) é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passa-
gem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial apli-
cada. Seu cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm [?], e, segundo o Sistema
Internacional de Unidades (SI), é medida em ohms (Ω). Para medir resistên-
cia elétrica pode-se utilizar um ohmı́metro, um megôhmetro, o método de
Kelvin e circuitos em ponte.

1. Ohmı́metro

O ohmı́metro é um instrumento (analógico ou digital) bastante utilizado
para a medição de resistência elétrica. O instrumento possui internamente
uma fonte de energia cuja função é fornecer uma corrente ao componente
cuja resistência está sendo medida.

A figura 1.20 mostra o circuito básico de um ohmı́metro analógico. Neste
caso o instrumento deve ser calibrado de tal forma que indique o fundo de
escala quando os terminais estiverem em circuito aberto, e indique o valor
mı́nimo (zero) quando os terminais estiverem em curto circuito. Quando
conectados em curto circuito, a corrente que passa pelos terminais é in-
versamente proporcional à soma das resistências internas do galvanômetro
e da bateria com a resistência de escala R e a resistência variável Ro. A
função da resistência variável Ro consiste em compensar as posśıveis va-
riações (devidas ao envelhecimento) das resistências internas da bateria e
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Figura 1.20: Ohmı́metro analógico constrúıdo a partir de um galvanômetro.

Figura 1.21: Ohmı́metro analógico com diferentes escalas.

do galvanômetro na calibração do valor mı́nimo (zero).

Analogamente aos volt́ımetros e ampeŕımetros, um ohmı́metro analógico
com várias escalas pode ser constrúıdo utilizando vários resistores de escala
que podem ser selecionados por uma chave, conforme mostrado na figura
1.21.

Vale ressaltar que para uma medição correta da resistência, é necessário
que o elemento seja conectado apenas com o ohmı́metro, isto é, o elemento
deve ser isolado do resto do circuito, conforme mostrado no circuito 1.22.

Assim como no caso do volt́ımetro e do ampeŕımetro, um ohmı́metro pode
ser constrúıdo a partir de circuitos eletrônicos (analógicos ou digitais).

Figura 1.22: Medição de resistência.
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Figura 1.23: Medidor eletrônico de resistência.

Existem diversos circuitos eletrônicos que podem ser utilizados como me-
didores de resistência elétrica, a figura 1.23 um exemplo desses. Nesse
exemplo, o medidor é constrúıdo a partir de uma fonte de corrente que
fornece uma corrente I (conhecida) e uma resistência Rx (desconhecida),
conectada à entrada não inversora de uma Amp-Op na configuração de
amplificador não inversor realimentado com resistências (R1 a R3) de es-
cala que podem ser selecionadas através da chave. Neste caso a relação
entrada/sáıda do amplificador é tal que

Vo =

(
1 +

Rn

R

)
RxI, (1.9)

portanto a resistência Rx é dada por

Rx =
Vo(

1 + Rn

R

)
I
. (1.10)

Um ohmı́metro digital pode ser constrúıdo simplesmente fornecendo uma
corrente (I) ao elemento (cuja resistência é medida) e aplicando a tensão
(V ) gerada por este à entrada de um conversor A/D cuja sáıda é mostrada
em um display. O valor da resistência será fornecida pela relação V

I .

Em geral a alimentação dos ohmı́metros é feita por baterias de 9V (ou
menos) que fornecem correntes suficientes para a medição de resistências
abaixo de dezenas de megaohms. No entanto, para resistências muito
elevadas, a ordem de grandeza da corrente fornecida por uma bateria de
9V e da tensão resultante no elemento não é mensurável com boa acurácia.
Nesses casos o megôhmetro é o instrumento de medição mais recomendado.
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Figura 1.24: Circuito básico de um megôhmetro.

2. Megôhmetro

O megôhmetro é um instrumento (analógico ou digital) utilizado para
a medição de altas resistências (isolamento de dispositivos elétricos por
exemplo). A figura 1.24 mostra o circuito básico de um megôhmetro que
possui uma fonte que gera uma alta tensão quando altas resistências es-
tão sendo medidas. Analogamente ao ohmı́metro, o megôhmetro deve ser
calibrado de tal forma que indique o fundo de escala quando os terminais
estiverem em circuito aberto e 0 quando estes estiverem em curto circuito.
A medição é feita conectando o elemento nos terminais “linha” e “referên-
cia”. O terminal “guard” é utilizado em casos especiais, como por exemplo
a medição de resistência de isolamento de um cabo com 2 fios, em que
uma resistência deve ser isolada da outra.

Existem outros instrumentos de medição de altas resistências (isolamen-
tos) como, por exemplo, um outro tipo de ohmı́metro denominado “Hi-
pot”.

3. Método de Kelvin

Em muitas aplicações a resistência a medir está localizada a uma certa
distância do instrumento de medição (ohmı́metro, megôhmetro), portanto
será necessário conectar a resistência com o instrumento através de dois
cabos. Neste caso a resistência dos cabos será inserida no circuito e a
medição por um ohmı́metro indicará um valor maior para a resistência
desejada. Uma forma intuitiva de resolver esse problema é determinar
o valor da resistência dos cabos para subtráı-lo ao valor indicado pelo
ohmı́metro, porém essa solução é dif́ıcil de implementar uma vez que a
resistência dos cabos pode variar de acordo com os fatores ambientais
(calor, etc...). Outra forma de evitar esse problema é através do método
de Kelvin que consiste em utilizar um ampeŕımetro e um volt́ımetro para
medir a corrente e a tensão sobre o elemento cuja resistência é desejada.
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Figura 1.25: Método de Kelvin para medição de resistência.

A resistência do elemento é dada pela lei de Ohm

R =
V

I
. (1.11)

Uma vez que a medição é feita a distância, serão necessários quatro fios
para conectar os dois instrumentos, conforme mostra a figura 1.25. Por
esse motivo, o método de Kelvin é também conhecido como método dos
quatro fios.

O método dos quatro fios é também utilizado em conjunto com “shunt”
(resistências precisas) para medir correntes de alta intensidade. A função
do shunt é converter a corrente em um valor de tensão proporcional. A
corrente é dada pela lei de Ohm

I =
V

R
. (1.12)

4. Ponte de Wheatstone e ponte dupla de Kelvin

Os circuitos em ponte utilizam a técnica de balanceamento de tensões
para a medição de grandezas elétricas como resistências, capacitâncias e
indutâncias. A configuração de ponte de balanceamento de tensão mais
utilizada é a ponte de Wheatstone cujo circuito elétrico é mostrado na
figura 1.26. A ponte de Wheatstone é constitúıda por quatro braços re-
sistivos, um detector de zero e uma fonte de alimentação DC. O prinćıpio
de funcionamento é baseado no fato de que a condição

VAB = VA − VB = 0 (1.13)

será alcançada se e somente se a condição

R1R4 = R2R3 (1.14)

é verificada. Neste caso, é dito que o circuito (ou a ponte) está balanceado
(equilibrado). Para medir uma resistência desconhecida R, esta deve ser
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Figura 1.26: Ponte de Wheatstone para medição de resistência.

conectada no lugar de qualquer uma das quatro resistências da figura 1.26,
enquanto os demais resistores são precisos e de valores conhecidos com
boa acurácia. Qualquer um dos outros três resistores poderá ser ajustado
até que a ponte esteja balanceada ou equilibrada, o valor da resistência
desconhecida poderá ser determinada através da condição de equiĺıbrio
(1.14).

A ponte de Wheatstone fornece uma medição de resistência mais acurada
que um ohmı́metro regular uma vez que é mais fácil refinar e melhorar as
técnicas para a detecção de um valor nulo do que a medição de qualquer
outro valor espećıfico. Além disso, qualquer rúıdo introduzido na medição
será compensado pela condição de equiĺıbrio (1.14).

Para medir resistências menores que 1Ω, a resistência dos cabos e dos
contatos de uma ponte de Wheatstone deve ser compensada de uma forma
parecida com o método dos quatro fios. Essa compensação pode ser feita
através de uma modificação da ponte de Wheatstone que resulta em outra
ponte chamada ponte dupla de Kelvin, conforme mostrado na figura
1.27. No caso da ponte dupla de Kelvin, a condição de equiĺıbrio (1.14)
será mantida se e somente se a relação

R3

R4
=
Rm

Rn
(1.15)

é verificada.

1.5.2 Medição de capacitância

A capacitância ou capacidade elétrica é a propriedade que têm os corpos de
manter uma carga elétrica. No SI a capacitância (C) é expressa em farads (F).
Para medir capacitância elétrica, pode-se utilizar um mult́ımetro (analógico
ou digital) ou circuitos em ponte.
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Figura 1.27: Ponte dupla de Kelvin para medição de resistência.

1. Mult́ımetro

Existem várias marcas e modelos diferentes de mult́ımetros analógicos e
digitais que permitem medir a capacitância elétrica. Recomenda-se ler o
manual do mult́ımetro dispońıvel.

2. Pontes capacitivas e medidores de capacitância

As pontes de balanceamento de tensão também são utilizadas para a me-
dição acurada de capacitâncias. A figura 1.28 mostra o circuito de uma
ponte RC série, em que Cx representa a capacitância desconhecida e Rx a
resistência associada à mesma. Assim como nos circuitos em pontes resis-
tivos, o prinćıpio de funcionamento das pontes capacitivas é baseado no
equiĺıbrio da ponte. Neste caso a condição de equiĺıbrio é dada em termos
das impedâncias

Z1Z3 = Z2Zx (1.16)

ou das admitâncias

Y1Y3 = Y2Yx. (1.17)

Substituindo os valores das impedâncias, a equação de equiĺıbrio (1.16) é
reescrita como (

R1 − j
1

ωC1

)
R3 =

(
Rx − j

1

ωCx

)
R2. (1.18)
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Figura 1.28: Ponte capacitiva para medição de capacitância.

Portanto, tem-se que

Rx =
R1R3

R2
e Cx =

C1R2

R3
. (1.19)

Existem outras versões de pontes capacitivas como, por exemplo, a ponte
de Wien e a ponte de Schering.

1.5.3 Medição de indutância

A indutância é definida como a capacidade de um condutor em criar um fluxo
magnético na presença da circulação de uma determinada corrente elétrica. A
indutância (L) é dada pela razão entre o fluxo magnético que atravessa o condu-
tor e a intensidade da corrente que a percorre e é expressa em henry (H). Para
medir a indutância, além de mult́ımetros, pode-se utilizar circuitos em ponte.

1. Pontes indutivas e medidores de indutância

As pontes de balanceamento de tensão podem também ser utilizadas para
a medição de indutâncias. A figura 1.29 mostra o circuito de uma ponte
indutiva chamada ponte de Maxwell-Wien. O prinćıpio de funcio-
namento é o mesmo das pontes resistivas e capacitivas. A condição de
equiĺıbrio é dada por

Z1Z3 = Z2Z4. (1.20)

Pode-se mostrar que

R1 =
R2R4

R3
e L1 = R2R4C3. (1.21)

A ponte de Maxwell é limitada à medição de indutâncias de bobinas com
fatores de qualidade Q(= XL

RL
) médios (1 < Q < 10). Para medir a
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Figura 1.29: Ponte de Maxwell-Wien para medição de indutância.

indutância de bobinas com fatores Q > 10, utiliza-se uma outra ponte
indutiva chamada ponte de Hay que consiste em substituir a combinação
RC paralela por uma combinação RC série, conforme mostrado na figura
1.30. Neste caso, pela condição de equiĺıbrio (1.20) pode-se mostrar que

R1 = R2R4
ω2C2

3R3

1 + ω2C2
3R

2
3

e L1 = R1R4
C3

1 + ω2C2
3R

2
3

(1.22)

1.6 Osciloscópios

Os osciloscópios são instrumentos que, além de medirem grandezas elétricas,
apresentam a evolução da grandeza com o tempo. Os osciloscópios podem ser
analógicos ou digitais, mas existem no mercado osciloscópios mistos que utilizam
eletrônica analógica e digital.

1.6.1 Osciloscópios analógicos

Os osciloscópios analógicos funcionam a partir de um tudo de raios catódicos
(TRC). O tubo de raios catódicos, constitúıdo por um filamento aquecido,
um catodo, uma grade de controle, uma anodo de fóco e um anodo de
aceleração, emite um feixe de elétrons que sofrem deflexão horizontal e
vertical antes de colidir em uma tela fosforescente. A figura 1.31 apresenta
uma ilustração de um tudo de raios catódicos.

O filamento é uma resistência elétrica, geralmente alimentada com uma
tensão AC baixa, responsável pelo aquecimento do catodo que o encobre. O
catodo, uma vez aquecido pelo filamento, emite o feixe de elétrons. A grade
de controle regula a passagem de elétrons do catodo para o anodo. O anodo
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Figura 1.30: Ponte de Hay para medição de indutância.

Figura 1.31: Tubo de raios catódicos.
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de fóco mantém o feixe de elétrons coeso enquanto o anodo de aceleração
aumenta a velocidade dos elétrons do feixe. As placas de deflexão horizon-
tal e vertical movimentam o feixe de elétrons horizontalmente e verticalmente.
Essas placas são baseadas na aplicação de um campo eletrostático que resulta
no desvio da trajetória dos elétrons. A trajetória final dos elétrons é função das
intensidades das placas que, em geral, podem ser controladas pelo usuário atra-
vés do controle da base de tempo (eixo horizontal) e do controle da amplitude
(eixo vertical) dos canais de entrada. A tela fosforescente é o dispositivo em
que o feixe de elétrons choca-se para liberar energia em forma de luz.

A medição de um sinal através do osciloscópio analógico é feita através do
controle da base de tempo e da amplitude. O controle da base de tempo
consiste em um circuito que permite mover o feixe de elétrons da borda esquerda
até a borda direita da tela em um tempo especificado (permitindo a medição de
qualquer parâmetro dependente do tempo). Isto é feito aplicando uma tensão do
tipo dente de serra com diferentes inclinações às placas de deflexão horizontal,
de tal forma que a tensão inicial (−V ) corresponda à extremidade esquerda
da tela, e a tensão final (+V ) corresponda à extremidade direita da tela. A
inclinação do dente de serra determina a velocidade pela qual o feixe se propaga
da esquerda para a direita e determina o tempo de varredura. O controle da
amplitude consiste em um circuito eletrônico que adequa as intensidades dos
sinais de entrada com a escala vertical da tela.

O osciloscópio é utilizado geralmente para medir/analisar sinais como am-
plitude × tempo, mas pode também ser utilizado para analisar um sinal em
relação a outro. Neste último caso, a intensidade do campo eletrostático das
placas de deflexão horizontal é controlada por um dos dois sinais (controle xy).
As figuras obtidas são ditas curvas de Lissajous.

1.6.2 Osciloscópios digitais

O prinćıpio de funcionamento dos osciloscópios digitais consiste na amostragem
e na aquisição dos sinais por um sistema de aquisição de dados. As funções
dispońıveis nos osciloscópios digitais dependem do modelo e do fabricante. Entre
algumas dessas funções pode-se citar: visualização cont́ınua de sinais com baixa
frequência, visualização de parâmetros (VRMS, frequência,...), auto-ajuste das
escalas de tempo e amplitude, ampliação de parte de um sinal (zoom), gravação
de dados, etc...

Uma caracteŕıstica importante dos osciloscópios é a frequência máxima dos
sinais detectáveis, que determina o limite do instrumento. No caso dos osciloscó-
pios digitais, além da frequência máxima, deve-se também especificar a frequên-
cia de amostragem que deve ser superior ou igual a duas vezes a frequência
máxima (teorema da amostragem). Quanto maior a frequência de amostragem,
melhor o instrumento.

De modo geral, os osciloscópios (analógicos ou digitais) apresentam um pai-
nel frontal com controles que variam de acordo com o modelo e o fabricante que
deve fornecer um manual de instruções.
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Figura 1.32: Medida de potência com volt́ımetro e ampeŕımetro.

1.7 Medidores de Potência Elétrica e Fator de
Potência

A potência é definida como o trabalho realizado em uma unidade de tempo e é
expressa em unidade de Watts (1W = 1 Joule

1 segundo = 1V oltAmpere). A medição de
potência em circuitos CC é diferente da medição em circuitos CA. Nos primeiros
o produto simples do valor da tensão pelo valor da corrente fornece a potência
elétrica do elemento. Entretanto, no caso dos circuitos CA, a fase da corrente
e da tensão deve ser levada em consideração. Neste caso a potência pode ser
determinada em termo de fasores para simplificar os cálculos:

−→
S =

−→
V
−→
I , (1.23)

sendo
−→
S definida como potência aparente. O vetor

−→
S pode ser dividido em

parte real e parte imaginária tal que

−→
S = P + jQ, (1.24)

sendo P a potência ativa e Q a potência reativa. O fator de potência é definido
como

fp = cos(φ), (1.25)

sendo φ tal que
−→
S = |S|∠φ.

1.7.1 Medição de potência em circuitos CC

Para medir a potência em um circuito CC, é necessário apenas um volt́ımetro e
um ampeŕımetro conectados adequadamente, conforme mostrado na figura 1.32.
Os valores da tensão e da corrente são medidos e multiplicados para determinar
a potência P = V I.

Este método apresenta o inconveniente fato de utilizar dois instrumentos
para medir uma grandeza. Além disso, devido aos erros introduzidos pelos
instrumentos, a incerteza associada das duas medidas se propaga com a relação
de multiplicação das grandezas medidas.
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Figura 1.33: Medida de potência com watt́ımetro.

1.7.2 Watt́ımetro analógico

O watt́ımetro analógico (ou dinamômetro) é um instrumento comumente uti-
lizado na medição de potência elétrica. O instrumento é constitúıdo por duas
bobinas fixas ligadas em série e posicionadas coaxialmente, e por uma terceira
bobina móvel colocada entre as duas e equipada com um ponteiro, responsável
por indicar o valor medido sobre uma escala graduada. Geralmente as bobinas
fixas possuem baixa impedância e são chamadas bobinas de corrente, enquanto
a bobina móvel possui alta impedância e é chamada bobina de tensão. A figura
1.33 mostra a conexão de uma watt́ımetro, a bobina de corrente é conectada
em série enquanto a bobina de tensão é conectada em paralelo. O watt́ımetro
analógico mede a potência útil (P = V I cos(φ)), mas existem instrumentos ana-
lógicos (ou digitais) para medição de potência reativa (geralmente chamados de
vaŕımetros).

1.7.3 Método dos três volt́ımetros

A potência de uma carga L pode ser medida utilizando um resistor e três volt́ı-
metros ligados conforme mostrado na figura 1.34. Para determinar a potência
com este método, note que, para os valores RMS:

VAC = VL + VAB = VL +RIL ⇒ V 2
AC = V 2

L + (RIL)2 + 2RVLIL. (1.26)

Como PL = VLIL, então

PL =
V 2
AC − V 2

L − V 2
AB

2R
. (1.27)
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Figura 1.34: Medida de potência com três volt́ımetros.

1.7.4 Watt́ımetros térmicos

Neste tipo de instrumento as bobinas de corrente são substitúıdas por aquece-
dores ligados a termopares conectados à bobina de tensão. A passagem de uma
corrente pelos aquecedores resulta na geração de calor. Este calor, por sua vez,
gera uma diferença de potencial nos termopares que alimentam a bobina mó-
vel, resultando em uma deflexão do ponteiro (que pode ser lida em uma escala
adequada).

1.7.5 Watt́ımetros eletrônicos

Watt́ımetros baseados em multiplicadores analógicos

Os multiplicadores analógicos são circuitos eletrônicos cuja função consiste em
processar sinais de tensão e corrente para fornecer a potência instantânea. O
multiplicador pode ser acoplado a um circuito integrador para determinar a
potência média no tempo.

Watt́ımetros baseados em efeito Hall

Existem watt́ımetros que determinam a potência de um elemento a partir da
tensão de um transdutor de efeito Hall. Neste caso a potência será proporcional
à tensão de efeito Hall do transdutor. Este tipo de watt́ımetro pode medir
potências de sinais com amplas faixas de freqüências.
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Watt́ımetros baseados em multiplicadores digitais

Os watt́ımetros digitais são instrumentos baseados em circuitos eletrônicos di-
gitais que fazem a multiplicação dos sinais de tensão e corrente para determinar
a potência. Estes dispositivos podem ser facilmente implementados com micro-
processadores integrados a vários dispositivos periféricos.

1.7.6 Medição de fator de potência

A medição do fator de potência não é feita de forma direta. Em geral o fator
de potência é determinado matematicamente. Para tanto pode-se medir as
potências ativa e reativa e determinar o ângulo de potência φ através da relação
das potências, o fator de potência é então dado por (1.25).

Medida de fase por meio de um osciloscópio

O osciloscópio provê duas formas fáceis de determinação da fase entre dois sinais.
Na primeira, os dois sinais são comparados em relação ao tempo. Neste caso a
defasagem é dada por

φ =
360◦ × tatraso

T
, (1.28)

sendo tatraso o tempo de atraso entre os dois sinais e T o peŕıodo dos sinais.
A segunda forma de determinação da fase é através das curvas de Lissajous

obtidas comparando os dois sinais pelo osciloscópio (colocado no modo XY).
Neste caso a fase é determinada pela seguinte relação

sin(φ) = ± Y
H
, (1.29)

sendo Y a distância da origem até o ponto de intersecção da curva com o eixo
vertical e H a distância da origem até o ponto máximo da curva de Lissajous,
conforme mostrado na figura 1.35.

Medição eletrônica de fase por meio da detecção de passagem por
zero

A medição da fase entre dois sinais também pode ser feita por circuitos eletrôni-
cos (analógicos ou digitais) que detectam o instante em que cada sinal apresenta
uma amplitude nula. Neste caso a fase é determinada a partir da diferença entre
os tempos de passagem por zero (amplitude nula).

Método das bobinas cruzadas

A maioria dos medidores analógicos de fator de potência são baseados no método
das bobinas cruzadas. Este método consiste em colocar duas bobinas móveis
cruzadas A e B entre as duas metades de uma terceira bobina fixa C. A corrente
é ligada à bobina fixa C enquanto a tensão alimenta a bobina A através de um
resistor e a bobina B através de um indutor, conforme mostrado na figura 1.36.
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Figura 1.35: Exemplos de curvas de Lissajous.

Neste caso a bobina A ficará alinhada na direção da diferença de fase entre a
tensão e a corrente do elemento. Um instrumento utilizando este método pode
ser calibrado de forma que um indicador, fixado no plano da bobina A, indique
o cosseno do ângulo entre a corrente e a tensão do elemento (caracterizando o
fator de potência).

Medição através de Volt́ımetros vetoriais

Utilizando volt́ımetros vetoriais é posśıvel determinar a fase e a amplitude de
um sinal. Em geral esses instrumentos são baseados em processadores digitais
de sinais (DSP) que implementam a transformada de Fourier [?] do sinal em
uma grande faixa de freqüências.

1.8 Considerações Gerais

Como os medidores funcionam com corrente, em toda medida há uma certa
alteração do circuito. Idealmente um medidor de corrente deve ter resistência
interna nula e um volt́ımetro resistência interna infinita. A alteração introduzida
quando as condições ideais não são satisfeitas pode ou não ser despreźıvel. Em
muitos casos os erros de medidas, decorrentes do fato de os medidores não
serem ideais, podem ser bastante reduzidos fazendo-se uma seleção cuidadosa
de suas locações no circuito. Como exemplo, seja o problema da medida do
valor da resistência X utilizando um ampeŕımetro e um volt́ımetro. A figura
1.37 mostra duas ligações posśıveis para o volt́ımetro e o ampeŕımetro, sendo
E a tensão da fonte e R sua resistência interna. Se a resistência interna do
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Figura 1.36: Método das bobinas cruzadas para a medição de fase.

Figura 1.37: Influência do medidor no circuito.

ampeŕımetro RA for nula e a resistência interna Rv do volt́ımetro for infinita,
as leituras serão idênticas para ambas as posições da chave e a relação entre
a leitura V do volt́ımetro e I do ampeŕımetro fornecerá o valor da resistência
X. Para medidores não ideais, a análise do conceito leva a uma expressão para
erros cometidos

• Chave na posição 1

O ampeŕımetro indica a corrente I1 através de X mas o volt́ımetro indica
a tensão V1 em RA e X. A resistência aparente X1 será igual a V1/I1.
Seja Ix a corrente passando pelo resistor X, então pode-se escrever

I1 = Ix
V1 = (X +RA)Ix

}
⇒ X1 =

V1

I1
= X +RA. (1.30)
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Portanto o erro percentual δ1 na medida de X é

δ1 =
X1 −X
X

× 100 = 100
RA

X
. (1.31)

• Chave na posição 2

O volt́ımetro indica a tensão V2 em X mas a leitura do ampeŕımetro I2
está acrescida do valor da corrente que circula pelo volt́ımetro. Então
pode-se escrever

I2 = Ix + Vx

Rv

V2 = Vx

}
⇒ X2 =

V2

I2
=

X

1 +X/Rv
. (1.32)

Portanto o erro percentual δ2 na medida de X passa a ser

δ2 =
X2 −X
X

× 100 = − 100

1 +Rx/X
. (1.33)

A conclusão é que sempre haverá um erro introduzido pelo medidor. Na
validação dos resultados experimentais, deve-se levar em conta a resistência
interna dos medidores.

1.9 Experimentos Práticos

1.9.1 Parte 1

1. Meça a tensão VAB e a corrente do resistor Rc no circuito da figura 1.38
para os três casos com aux́ılio dos volt́ımetros e ampeŕımetros fornecidos.
Para facilitar, faça uma tabela para contendo a tensão VAB calculada, a
corrente I calculada, a resistência interna de cada aparelho utilizado, a
escala na qual foi feita a medição e os valores medidos, conforme a figura
1.39.

2. Faça as mesmas medidas com o osciloscópio e compare os resultados.

3. Pelos valores calculados e medidos determine a resistência interna de cada
medidor. Compare-os com o valor fornecido pelo fabricante. Diga qual o
instrumento mais e menos adequado e justifique.

1.9.2 Parte 2

1. Monte o circuito de ponte de Wheatstone da figura 1.40. Escolha os se-
guintes valores para as resistências: Ra = 120Ω, R1 = 100Ω, R2 = 510Ω.
Ajuste a tensão E = 2, 5V (DC) e varie a resistência Rb até que a ponte
fique equilibrada. Anote o valor de Rb para qual a ponte fica equilibrada.
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Figura 1.38: Circuito da parte 1.

Figura 1.39: Tabela das medições.

(a) Considerando que os valores de R1 e R2 são conhecidos com uma boa
acurácia, determine o valor real da resistência Ra. Em seguida meça
o valor Ra com a ajuda do mult́ımetro digital e compare com o valor
obtido anteriormente.

(b) Considerando que os valores de Ra e R2 são conhecidos com uma boa
acurácia, determine o valor real da resistência R1. Em seguida meça
o valor R1 com a ajuda do mult́ımetro digital e compare com o valor
obtido anteriormente.

(c) Considerando que os valores de R1 e Ra são conhecidos com uma boa
acurácia, determine o valor real da resistência R2. Em seguida meça
o valor R2 com a ajuda do mult́ımetro digital e compare com o valor
obtido anteriormente.

2. (a) Ajuste o gerador de sinal para obter uma tensão senoidal de frequên-
cia 2Khz e amplitude 2, 5V . Utilize o osciloscópio digital para medir
o valor RMS da tensão, o peŕıodo, a frequência e grave os dados do
sinal em um dispositivo de armazenamento via USB.

(b) Faça o mesmo com sinais de onda quadrada e triangular.

3. Utilize o mult́ımetro para medir capacitância e indutância.
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Figura 1.40: Ponte de Wheatstone para medição de resistência.

1.9.3 Parte 3

1. Monte o circuito da figura 1.41 com os valores R1 = 56Ω, R2 = 68Ω,
R3 = 180Ω e R4 = 27Ω.

(a) Determine a potência consumida pelo resistor R4 medindo a tensão
e a corrente do mesmo com a ajuda de um volt́ımetro e de um am-
peŕımetro (Cuidado com a escala de corrente, se colocar na
escala errada vai danificar o medidor).

(b) Determine a potência consumida pelo resistor R4 medindo a tensão
e a corrente do mesmo com a ajuda do osciloscópio.

(c) Meça a potência consumida pelo resistor R4 com a ajuda do watt́ı-
metro analógico (Cuidado com a escala de corrente, se colocar
na escala errada vai danificar o medidor).

(d) Compare as três medidas e o valor teórico

2. Refaça as mesmas três medidas de potência para o resistor R3.

3. Refaça as mesmas três medidas de potência para o resistor R1.

4. Refaça as mesmas três medidas de potência para o resistor R2.

5. Compare a soma das potências dos resistores com a soma das potências
das duas fontes.

1.9.4 Material utilizado

Parte 1

• Um mult́ımetro eletrônico
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Figura 1.41: Circuito utilizado na parte 3.

• Um volt́ımetro YEW 3/10/30/100/300V, 1KΩ/V

• Um volt́ımetro WESTON 3/15/150V, 1KΩ/V

• Um miliampeŕımetro analógico

• Um ampeŕımetro tipo alicate

• Um protoboard

• Uma fonte de tensão regulável de 0 a 30V

• Fios para ligações

• Resistências de 470KΩ, 1MΩ, 47KΩ, 20KΩ

• Um osciloscópio analógico

• Um osciloscópio digital

Parte 2

• Uma fonte de tensão regulável de 0 a 30V

• Fios para ligações

• Um protoboard

• Um mult́ımetro eletrônico

• Resistências de 120Ω, 100Ω, 510Ω

• Um década resistiva

• Um osciloscópio digital

• Um gerador de sinais

• Um capacitor de valor desconhecido

• Um indutor de valor desconhecido
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Parte 3

• Uma fonte de tensão regulável de 0 a 30V

• Fios para ligações

• Um protoboard

• Dois mult́ımetros eletrônicos

• Resistências de potência de 27Ω, 56Ω, 68Ω e 180Ω

• Um watt́ımetro analógico

• Um osciloscópio digital

• Uma ponta de corrente para osciloscópio digital



Caṕıtulo 2

Caracteŕısticas dos
elementos de circuitos

2.1 Introdução

Os circuitos elétricos são compostos por elementos ativos e passivos. Os ele-
mentos ativos considerados neste curso são as fontes de tensão e de corrente,
enquanto os elementos passivos considerados são os resistores (R), os capacitores
(C) e os indutores (L). Os elementos ativos geram energia enquanto os resistores
dissipam energia e os capacitores e indutores armazenam energia. Neste caṕıtulo
apresentar-se-am as principais caracteŕısticas dos elementos ativos e passivos.

2.2 Elementos Ativos

Alguns dispositivos têm por objetivo fornecer energia a um circuito. Estes dis-
positivos recebem o nome de fontes. As fontes podem ser de dois tipos: fontes
de tensão e fontes de corrente.

2.2.1 Fonte de tensão

Uma fonte ideal de tensão é um bipolo que determina a tensão entre seus ter-
minais, como função dada do tempo (podendo, em particular, ser constante)
independentemente da corrente que o atravessa. A figura ?? mostra o śımbolo
usado para representar uma fonte de tensão. A relação entre tensão e corrente
para uma fonte de tensão ideal é uma reta paralela ao eixo da corrente i no
plano corrente-tensão (i, v). A fonte ideal de tensão é um modelo para fontes
reais de tensão. Essas, para correntes dentro de certas faixas, mantêm entre seus
terminais uma tensão aproximadamente independente da corrente. As curvas
que representam, no plano (i, v), a relação entre tensão e corrente para fontes
reais apresentam trechos aproximadamente paralelos ao eixo i.

35
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Associações de fontes de tensão

Fontes de tensão ideais associadas em série são equivalentes a uma única fonte
ideal de tensão cuja tensão é a soma algébrica de suas tensões.

Por outro lado, associações em paralelo de fontes ideais de tensão exigem
algumas considerações:

• Não é posśıvel associar em paralelo fontes ideais de tensão diferentes, nem
colocar em curto uma fonte ideal de tensão.

• Fontes de tensão ideais iguais em paralelo são equivalentes a uma única
fonte com a mesma tensão, igual à das fontes. Mas ocorre uma indetermi-
nação quando se procuram as correntes através das fontes.

2.2.2 Fonte de corrente

Uma fonte ideal de corrente é um bipolo que determina a corrente que o atra-
vessa, como função dada do tempo (podendo, em particular, ser constante),
independentemente da tensão entre seus terminais. A figura ?? mostra o śım-
bolo usado para representar uma fonte de corrente. A relação entre corrente e
tensão para uma fonte de corrente ideal é uma reta paralela ao eixo da tensão
v no plano tensão-corrente (v, i). A fonte ideal de corrente é um modelo para
fontes reais de corrente. Nessas, para tensões entre terminais dentro de certas
faixas, as correntes são aproximadamente independentes das tensões. As curvas
que representam, no plano (v, i), a relação entre corrente e tensão para fontes
reais apresentam trechos aproximadamente paralelos ao eixo v.

Associações de fontes de corrente

Fontes ideais de corrente associadas em paralelo são equivalentes a uma única
fonte ideal cuja corrente é a soma algébrica de suas correntes.

Não é posśıvel associar em série fontes ideais de corrente diferentes, nem
deixar aberta uma fonte ideal de corrente. Fontes ideais de corrente iguais
associadas em série são equivalentes a uma única fonte de corrente com a mesma
corrente.

2.3 Elementos passivos

Alguns dispositivos têm por objetivo dissipar ou armazenar energia em um cir-
cuito. Estes dispositivos são ditos elementos passivos. Os elementos passivos
considerados são os resistores (R), os capacitores (C) e os indutores (L).

2.3.1 Resistores

Em um resistor linear a tensão e a corrente são proporcionais. A relação entre
a tensão e a corrente em um resistor linear é dada pela lei de Ohm

v = Ri (2.1)
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A constante de proporcionalidade R é a resistência do resistor e é medida em
ohms (Ω). A lei de Ohm pode ainda ser escrita como

i = Gv. (2.2)

A constante G = 1/R é a condutância do resistor e é medida em siemens (S).

Associações de resistores lineares

• Associação em série

Resistores lineares com resistências, respectivamente, R1 e R2, associados
em série, são equivalentes a um único resistor com resistência

Req = R1 +R2. (2.3)

• Associação em paralelo

Resistores lineares com condutâncias, respectivamente, G1 e G2, associa-
dos em paralelo, são equivalentes a um resistor com condutância

Geq = G1 +G2. (2.4)

Nesse caso, se as resistências dos resistores são R1 e R2, a resistência Req

do resistor equivalente será dada por

Req =
1

Geq
=

1
1
R1

+ 1
R2

=
R1R2

R1 +R2
. (2.5)

2.3.2 Capacitores

Um capacitor é um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu
campo elétrico. Os capacitores são os componentes elétricos mais comuns de-
pois dos resistores. Um capacitor está carregado com carga q quando existem,
armazenadas nas suas armaduras, cargas elétricas +q e −q.

Em um capacitor linear a relação entre a tensão e a corrente é dada por

i = C
dv

dt
(2.6)

Associações de capacitores lineares

• Associação em série

Capacitores associados em série são atravessados pela mesma corrente, e a
variação de cargas neles armazenadas é a mesma. Além disso, se os capa-
citores estiverem inicialmente descarregados, as cargas neles armazenadas
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serão iguais. Nesse caso pode-se escrever

v1 =
q

C1
(2.7)

v2 =
q

C2
. (2.8)

Portanto

v = v1 + v2 =

(
1

C1
+

1

C2

)
q (2.9)

A capacitância Ceq do capacitor equivalente à associação em série de dois
capacitores é dada por

1

Ceq
=

1

C1
+

1

C2
⇒ Ceq =

C1C2

C1 + C2
. (2.10)

• Associação em paralelo

Capacitores associados em paralelo têm a mesma tensão entre os terminais,
e a carga armazenada total é a soma das cargas armazenadas em cada um
deles:

q = q1 + q2 = (C1 + C2)v. (2.11)

Portanto a capacitância Ceq do capacitor equivalente à associação em pa-
ralelo de dois capacitores é dada por

Ceq = C1 + C2. (2.12)

2.3.3 Indutores

Um indutor é, em geral, constitúıdo por espiras de fio condutor enroladas sobre
um núcleo. Os efeitos magnéticos da corrente e do fluxo concatenado são am-
pliados. Para um indutor linear o fluxo armazenado é proporcional à corrente
que nela circula e é dada por

λ = Li, (2.13)

sendo L a indutância do indutor. Nos indutores lineares, a relação entre a
corrente e a tensão é dada por

v = L
di

dt
. (2.14)

Associações de indutores lineares

• Associação em série

Indutores lineares associados em série são percorridos pela mesma cor-
rente. A tensão entre os terminais da associação é a soma das tensões dos
indutores, soma das derivadas dos fluxos e, portanto, derivada da soma
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dos fluxos. O fluxo concatenado com a associação de indutores é a soma
dos fluxos concatenados com cada indutor:

λ = λ1 + λ2 = L1i+ L2i = (L1 + L2)i. (2.15)

A indutância Leq do indutor equivalente à associação em série de dois
indutores é dada por

Leq = L1 + L2. (2.16)

• Associação em paralelo

Indutores associados em paralelo têm a mesma tensão, e a variação dos
fluxos neles armazenados é a mesma. Além disso, se os indutores estiverem
inicialmente com fluxo nulo, os fluxos neles armazenados serão iguais em
qualquer instante. Nesse caso pode-se escrever

i1 =
λ

L1
(2.17)

i2 =
λ

L2
. (2.18)

Portanto

i = i1 + i2 =

(
1

L1
+

1

L2

)
λ (2.19)

A indutância Leq do indutor equivalente à associação em paralelo de dois
indutores é dada por

1

Leq
=

1

L1
+

1

L2
⇒ Leq =

L1L2

L1 + L2
. (2.20)

2.4 Experimentos Práticos

2.4.1 Objetivos

Verificar experimentalmente as caracteŕısticas dos elementos de circuitos

2.4.2 Parte 1

1. Montar o circuito da figura 2.1.

2. Ajuste o gerador de função para um sinal senoidal de frequência de 1000Hz
e amplitude de 3V .

3. Aplique um sinal senoidal em v(t). Ligue o canal 1 do osciloscópio para
visualizar a forma de onda da tensão do indutor vL(t) e o canal 2 para
visualizar a forma de onda da tensão no resistor vR(t). Meça as amplitudes
dos sinais e salve as formas de onda no osciloscópio.
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Figura 2.1: Circuito da parte 1.

4. Repita o item 3. para o sinal retangular ajustado no gerador de função.

5. Repita o item 3. para o sinal triangular ajustado no gerador de função.

6. Discuta sobre as relações entre vL(t) e vR(t).

2.4.3 Parte 2

Figura 2.2: Circuito da parte 2.

1. Montar o circuito da figura 2.2.

2. Ajuste o gerador de função para um sinal senoidal de frequência de 1000Hz
e amplitude de 3V .
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3. Aplique um sinal senoidal em v(t). Ligue o canal 1 do osciloscópio para
visualizar a forma de onda da tensão do capacitor vC(t) e o canal 2 para
visualizar a forma de onda da tensão no resistor vR(t). Meça as amplitudes
dos sinais e salve as formas de onda no osciloscópio.

4. Repita o item 3. para o sinal retangular ajustado no gerador de função.

5. Repita o item 3. para o sinal triangular ajustado no gerador de função.

6. Discuta sobre as relações entre vC(t) e vR(t).
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Caṕıtulo 3

Teoremas de Circuitos de
Lineares

3.1 Leis de Kirchhoff

43











44 CAPÍTULO 3. TEOREMAS DE CIRCUITOS DE LINEARES

3.2 Teoremas de Norton, Thevenin e da Super-
posição











Caṕıtulo 4

Respostas de Circuitos
Lineares

4.1 Resposta de Circuito de Primeira Ordem
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4.2 Resposta de Circuito de Segunda Ordem

4.2.1 Resposta de um circuito RLC série
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4.2.2 Resposta de um circuito RLC paralelo














