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Aula Prática 05 – Princípio de funcionamento do 
Amperímetro  

 

1- Objetivos:  
 

Verificar o princípio de funcionamento dos amperímetros  
 

2- Conceitos adicionais:  
 

2.1 Amperímetros 
 
 O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medição (obter a medida) da 
intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um 
condutor. A unidade usada é o ampère, em homenagem ao físico e matemático francês André-
Marie Ampère. 

Como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, 

para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito, deve-se colocar o 
amperímetro em série com esta, sendo necessário abrir o circuito no local da medição. Por isso, 
para as medições serem precisas, é necessário que o amperímetro tenha uma resistência 
interna muito pequena comparada à do circuito.  

Amperímetros podem medir correntes contínuas ou alternadas. Dependendo da 
qualidade do aparelho, pode possuir várias escalas que permitem seu ajuste para obter valores 
com a máxima precisão possível. 

 

 
 

3- Materiais e Equipamentos: 
 

• Multímetro digital; 

• Cabos e assessórios; 

• Resistências diversas; 

• Protoboard; 

• Fonte AC/DC. 
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4- Procedimento Experimental 
 

a) Monte o circuito da figura abaixo, colocando o amperímetro em série com o resistor. 

b) Meça a corrente no resistor R1, anote o valor na Tabela 1. 

c) Repita o procedimento para os demais resistores, anotando os resultados na Tabela 1. 

 

 
 

Tabela 1: Medidas de correntes DC. 

RESISTOR V (V) I (A) 

R1 1,0  

R2 2,0  

R3 3,0  

R4 4,0  

R5 5,0  

R6 6,0  

R7 7,0  

R8 8,0  

R9 9,0  

R10 0,0  

 

d) Para a fonte em modo AC, repita o procedimento a, b e c e complete a Tabela 2 

Tabela 2: Medidas de correntes AC. 

RESISTOR V (V) I (A) 

R1 1,0  

R2 2,0  

R3 3,0  

R4 4,0  

R5 5,0  

R6 6,0  

R7 7,0  

R8 8,0  

R9 9,0  

R10 0,0  
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