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Aula Prática 06 – Código de Cores  
 

 
1- Objetivos:  

Obter o valor nominal da resistência usando o código de cores dos resistores e medir 
a resistência utilizando o ohmímetro. 

 
2- Conceitos adicionais:  

 
Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem 

de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é 

dado pela Primeira Lei de Ohm, e, segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), é medida 

em ohms. 

Os condutores cuja função específica em um circuito é oferecer uma resistência à corrente 

elétrica são denominados de resistores.  

É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras, uma 
utilizando equipamentos de medição de resistência, como o multímetro, e de outro modo 
utilizando uma tabela de cores. Para a segunda opção a identificação por meio da tabela de 
cores, se da através das cores contidas no corpo do resistor. 

Visando uma fácil interpretação, o código de cores de resistores é analisado através de 
faixas, sendo cada faixa com sua função. Pode se ter códigos para resistores de 3 faixas, 4 
faixas, 5 faixas e 6 faixas. 

3- Materiais e Equipamentos: 
 

• Multímetro digital; 

• Resistores diversos
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4- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

LEITURA NOMINAL 

a) Familiarize com a tabela de código de cores; 

 

     
PRIMEIRA FAIXA (mais próxima da extremidade): Indica o primeiro algarismo 

do valor da resistência; 

SEGUNDA FAIXA: indica o segundo algarismo do valor da resistência; 

TERCEIRA FAIXA: indica o número de zeros que devem ser colocados aos 

algarismos;  

QUARTA FAIXA: indica a imprecisão ou tolerância do valor da resistência. 

Exemplo 1: 

1ª Faixa: Marrom = 1 

2ª Faixa: Preto = 0 

3ª Faixa Nº de zeros: Vermelho = 2 = 00 

Valor obtido: 1000 Ω ou 1 kΩ 

Tolerância: Sem cor = ± 20% = 200 Ω 

Exemplo 2: 

1ª Faixa: Vermelho = 2 

2ª Faixa: Violeta = 7 

3ª Faixa Nº de zeros: Marrom = 1 = 0 

Valor obtido: 270 Ω 

4ª Faixa Tolerância: Dourado = ± 5% = 13,5 Ω 

Então o resistor pode variar de 256,5 Ω a 283,5 Ω de acordo com a 
tolerância. 

 

1ª Faixa: Azul = 6 
2ª Faixa: Laranja = 3 
3ª Faixa: Branco = 9 
4ª Faixa Nº de zeros: Laranja = 3 = 000 
Valor obtido: 639000 Ω ou 639 kΩ 
5ª Faixa Tolerância: Prata = ± 10% = 63900 Ω ou 63,9 kΩ 
Então o resistor pode variar de 575,1 kΩ a 702,9 kΩ de acordo com a 
tolerância. 
 

 

b) Fazer a leitura nominal dos quatro resistores utilizando a tabela de código de cores. Anote 

os resultados na tabela 1 

  

https://www.mundodaeletrica.com.br/lei-de-ohm/


 

Tabela 1 – Leitura nominal das resistências 

Resistor 10 

Algarismo  

20 

Algarismo  

30 

Algarismo  

Fator 

Multiplicativo 

% 

Tolerância 

Resistência 

() 

R1       

R2       

R3       

R4       

R5       

R6       

R7       

R8       

R9       

R10       

 

MEDIDAS DAS RESISTÊNCIAS COM O OHMÍMETRO 

a) Meça as resistências dos resistores utilizando o ohmímetro digital. Anote o resultado na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Leitura experimental das resistências 

 

Resistor Valor Experimental () 

R1  

R2  

R3  

R4  

R5  

R6  

R7  

R8  

R9  

R10  

 

b) Calcule o erro percentual entre o valor nominal e o valor medido e complete a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Comparação entre os valores lidos (nominais) e medidos (ohmímetro) 

 
resistor Valor medido Desvio percentual Faixa de tolerância 

(Sim/Não) Nominal () Digital () 

R1     
R2     
R3     
R4     
R5     
R6     
R7     
R8     
R9     
R10     

 



 
 

 

5- EXERCÍCIO 

 

Determine a sequência de cores para os resistores: 

 

R1 = 4,7 KΩ  5%  

     

 

R2 = 10 Ω  10%; 

     

 

R3 =  2,2 Ω  5%; 

     

 

R4 =  5,6 MΩ  5%; 

     

 

R5 =  348 Ω  1%. 
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