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INTRODUÇÃO
Em 1843, o inglês Charles Wheatstone imaginou um circuito cuja finalidade é
detrminar o valor de uma resistência desconhecida. Tal circuito recebeu o nome de Ponte de
Wheatstone e está representado na figura abaixo:

Figura 1. Ponte de Wheatstone. Em série com R5 tem-se um amperímetro de zero central.
Tem-se quatro nós: A, B, C e D.
Nó A: I = i1 + i2
Nó B: i1 + i5 = i3
Nó D: i2 = i5 +i4
Supondo conhecido s os valores das resistências e que o amperímetro é ideal,
teremos 6 incógnitas, quais sejam os valores das correntes. Portanto necessitamos de mais
três equações. Escolheremos as seguintes malhas: ABDA, BDCB e ADCFEA. Aplicando a lei
das malhas no sentido horário, temos:
ABDA: R1i1 – R5i5 – R2i2 = 0
BDCB: R5i5 + R3i3 – R4i4 = 0
ADCFEA: -V + R2i2 + R4i4 = 0
Na situação em que i5 = 0, as equações ficam:
i1 = i3
i2 = i4

As equações se reduzem a:
R1i1 = R2i2

e

R3i3 = R4i4

Dessa forma teremos:
R1i1 R2i2

R3i3 R4i4

R1 R2

R3 R4



Quando uma ponte possui i5 = o , dizemos que ela está em equilíbrio e a equação
anterior é conhecida como condição de equilíbrio da ponte.
OBJETIVO


Utilizar a ponte de Wheatstone para determinar a resistência interna de um
amperímetro.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E DISCUSSÃO
a. Escolha um valor de tensão e fixe-o. Escolha uma escala conveniente para o
amperímetro A.
b. Ajuste o cursor do resistor variável até que o amperímetro indique o valor zero.
c. Desligue o resistor variável do circuito sem alterar a posição do cursor e anote na
tabela abaixo os dois valores da resistência em ambos os ramos (R1 e R2). Tome
cuidado para não inverter a ordem dos resistores.
d. Repita este procedimento mais quatro vezes.
e. Escolha uma nova escala para o amperímetro A e repita todos os procedimentos,
completando uma nova tabela.
Tabela -1
Medida-1

Medida-2

Medida-3

Medida-4

Medida-5

Medida-4

Medida-5

R1
R2
R1 médio = _______
R2 médio = _______

Tabela -2
Medida-1
R1
R2
R1 médio = _______
R2 médio = _______

Medida-2

Medida-3

