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1. OBJETIVO

Utilização da ponte de Wheatstone para cálculo de capacitâncias

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Podemos efetuar cálculo de capacitâncias e indutâncias próprias utilizando-se uma montagem
em ponte, operada com corrente alternada. A ponte consiste em dois divisores de tensão com as
impedâncias Z1 e Z2 para um e Z3 e Z4 para outro. (figura 01)
Se variarmos uma ou duas dessas impedâncias podemos igualar o potencial dos pontos A e B,

portanto, VA = VB (figura 01 e 02). Isto ocorre quando cumpre-se a condição

Z1.Z3 = Z2.Z4 (1)

dizemos então que a ponte está em equilíbrio. Para um dado circuito elétrico temos como expressão
geral da impedância que

Z =

s
R2 +

µ
ωL− 1

ωC

¶2
(2)

onde ω é a freqüência angular da corrente utilizada. A partir da expressão (2) você pode deduzir
as expressões da impedância para circuito indutivo ou capacitivo. A figura 03 representa uma ponte
de Wheatstone onde as impedâncias são dadas por dois capacitores e dois resistores. A ponte de
Wheatstone pode ser construída usando-se um resistor variável para substituir as duas resistências
R3 e R4 (ponte de fio) (figura 04).

Figura 01 Figura 02

1



Figura 03 Figura 04

Figura 05

3. QUESTÕES

3.1 Por que devemos utilizar corrente alternada?

3.2 Considerando o circuito mostrada na figura 03 mostre que quando verifica-se a condição de
equilíbrio, temos:

C1R4 = C2R3

3.3 Considerando o circuito mostrado na (figura 04) mostre que na condição de equilíbrio, teremos:

C1L4 = C2L3
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3.4- Com que finalidade se introduziu uma resistência R no circuito?

4. MATERIAL

- Transformador
- Reostato
- Capacitores
- Amperímetro
- Resistências

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

5.1- Monte o circuito da (figura 04 ou 05).

5.2- Ajuste o amperímetro para medir C.A., e como medida de precaução ajuste inicialmente o
seletor do mesmo para suportar correntes elevadas. Ajuste o seletor do transformador no ponto zero.

5.3- Chame o professor ou monitor para conferir o circuito, ligar a fonte e dar explicações adi-
cionais.

5.4- Deixe inicialmente o cursor do reostato no ponto médio e ajuste o transformador para uma
voltagem de 30 V.

5.5- Regule cuidadosamente o seletor do amperímetro para valores mais sensíveis.

5.6- Mova cuidadosamente o cursor do reostato até que a corrente seja anulada.

5.7- Desligue o transformador imediatamente. (Motivo: A resistência aquece muito.)

5.8- Repita os itens (4.5) e (4.6).

5.9- Agora que já foi obtida a condição de equilíbrio determine os comprimentos L3 e L4 e calcule
a capacitância desejada.
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