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Aula Prática 09- Regras de Kirchhoff no Regime AC 
 
 

1. Objetivos:  
Nesta aula, estudaremos circuitos de corrente alternada e introduziremos a 
notação complexa para análise dos mesmos. Em particular, estudaremos as 
curvas de tensão versus corrente para resistores. 
 

2. Conceitos adicionais: 

 
Nos circuitos de corrente contínua, a resistência elétrica é a única grandeza 

que expressa o impedimento a passagem da corrente elétrica. Em corrente 

alternada, existem outros efeitos, além do resistivo, que influenciam a passagem 

de corrente no circuito; por exemplo, a indutância quando o circuito contém 

bobinas, ou a capacitância quando o circuito contém capacitores. Deste modo, 

a razão tensão/corrente em um circuito de corrente alternada não depende 

apenas das resistências elétricas do mesmo.  

Por esse motivo, a razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente 

alternada recebe um outro nome: impedância, um termo que foi proposto por 

Oliver Heaviside em 1886. Heaviside deu grandes contribuições à teoria 

eletromagnética, tendo reformulado as equações de Maxwell na notação vetorial 

moderna.  

A impedância de um circuito é composta de três componentes: 

 • ZR: componente resistiva da impedância ou simplesmente resistência 

(R);  

• ZC: componente capacitiva da impedância ou reatância capacitiva (XC);  

• ZL: componente indutiva da impedância ou reatância indutiva (XL);  

Uma outra grandeza importante na descrição de circuitos de corrente alterna 

é a frequência das tensões e correntes do circuito. A frequência linear é medida 

em Hertz (Hz) e é igual ao número de ciclos por segundo; seu símbolo é 

usualmente f. A frequência angular é medida em rad/s e é igual a taxa de 

variação da fase da corrente; seu símbolo é normalmente ω. A relação entre as 

duas é:  

 w = 2p f
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Na prática, é impossível obter circuitos de corrente alternada com 

características puramente resistivas, indutivas ou capacitivas. Mesmo assim é 

didático tratar esses casos ideais, para se ter uma ideia de seu comportamento. 

 Neste caso, o tratamento pode ser feito através de equações diferenciais 

simples. As características previstas individualmente são mantidas quando 

tratarmos de circuitos que contenham combinações desses elementos. 

  

Circuito Puramente Resistivo  

Anteriormente, estudamos os efeitos da tensão e da corrente contínua em 

resistores. Agora vamos estudar um resistor submetido a uma fonte de tensão 

alternada da forma V = Vo cos(ωt + δ ), como na figura 1.  

 
Figura 1 – Esquema elétrico de um circuito puramente resistivo. 

 

A corrente que flui através do resistor pode ser calculada utilizando-se a lei 

de Ohm:  

 
 

Neste caso, observamos que tensão e corrente variam cossenoidalmente no 

tempo, e não existe diferença de fase entre ambas. A amplitude da corrente, Io, 

é dada simplesmente por Vo / R.  

A impedância do circuito, em módulo, é dada pela razão entres os valores de 

pico da tensão (Vo) e da corrente (Io): 

 
Portanto, neste caso a impedância é simplesmente a resistência do circuito.  

 Para obtermos os valores rms, que serã lidos pelo Multiteste, tanto para a 

ddp quanto para a corrente deveremos utilizar as seguintes relações: 

 

 
Onde, Vo e Io, são a ddp e a corrente de pico no circuito, respectivamente. 
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3. MATERIAIS UTILIZADOS 

a) Protoboard; 

b) Fonte AC; 

c) Resistores diversos (05) (1,0k; 1,2k; 3,9k; 4,7k; 10,0k). 

d) Multímetro (02). 

 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 

DETERMINAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS 

a) Fazer a leitura nominal (Código de Cores) das resistências e com o 

multímetro. Anote na tabela 1; 

b) Calcule o erro percentual entre a leitura nominal e o Multímetro. 

 

TABELA 1 Valores das resistências. 

 Leitura Nominal Multímetro Erro, %E 

Resistor R1 ()    

Resistor R2 ()    

Resistor R3 ()    

Resistor R4 ()    

Resistor R5 ()    
 
 

❑ Lembre-se de que ao tomar a medida da resistência de um resistor, é 

necessário que ele esteja isolado e que por ele não passe nenhuma corrente. 

 

CÁLCULO DAS CORRENTES E VOLTAGENS NOS RESISTORES 

a) Usando o circuito abaixo, calcule os valores das correntes e as ddp’s 

sobre cada um dos resistores usando os valores determinados na Tabela 

2 para a tensão de pico de entrada (Vo) e anote os resultados na Tabela 

1. (lembrem-se que as contas são feitas com os valores nominais); 

 

 
Figura 2: Circuito Puramente Resistivo. 
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Dica: calcule na seguinte sequência: Req; IoT;V1;V3;I3;I2;V2;V4;V5;I4;I5. 
 
Tabela 2 - Correntes Elétricas e ddp’s. 

Vo = 6 V (rms)  

Corrente 

Elétrica/ddp (rms) 

Calculada Medida Erro, %E 

I1    

I2    

I3    

I4    

I5    

V1    

V2    

V3    

V4    

V5    

 

MEDIDA DAS CORRENTES E VOLTAGENS 

a) Montar no Protoboard o circuito da Fig. 1; 

b) Medir com o multímetro as correntes no circuito e as ddp’s sobre cada um 

dos resistores e anote na tabela 4; 

c) Calcule o erro percentual entre a leitura feita com o multímetro e com os 

cálculos; 

 

Repita o procedimento para a Tabela 3 

 
Tabela 3 - Correntes Elétricas e ddp’s. 

Vo = 10 V (rms)  

Corrente 

Elétrica/ddp (rms) 

Calculada Medida Erro, %E 

I1    

I2    

I3    

I4    

I5    

V1    

V2    

V3    

V4    

V5    
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Figura 2. Representação do circuito no protoboard 
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