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Equipamentos medidores

• Alguns elementos

Amperímetro

Voltímetro



Amperímetro

Os amperímetros são instrumentos de medidas elétricas que são usados para 

determinar a intensidade da corrente elétrica que passa através de um fio ou circuito 

elétrico.

Obs. O amperímetro sempre deve ser ligado 

em série com os equipamentos que desejamos 

medir a corrente elétrica que passa por eles.



Voltímetro

Aparelho utilizado para medir a diferença de potencial (Tensão elétrica) entre dois pontos.

Obs. O voltímetro sempre deve ser ligado em 

paralelo com os equipamentos que desejamos 

medir a  voltagem elétrica que passa por eles.



Equipamentos de 

segurança
• Fusível

O fusível é um dispositivo de 

segurança de um circuito elétrico, que 

tem a função de interromper a 

passagem de corrente elétrica no 

circuito, quando a corrente 

ultrapassar o limite permitido pelo 

fusível, evitando assim um curto-

circuito.

Obs. O Fusível sempre deve ser 

ligado em série com os 

equipamentos que desejamos 

proteger de picos de corrente.



Representação
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O fusível deve ser dimensionado para que possa proteger os equipamento.



Equipamentos de 

segurança

• Disjuntores 

Um disjuntor é um dispositivo 

eletromecânico, que funciona como um 

interruptor automático, destinado a 

proteger uma determinada instalação 

elétrica contra possíveis danos causados 

por curto-circuito e sobrecargas 

elétricas.

Obs. O Disjuntor sempre deve ser 

ligado em série com os 

equipamentos que desejamos 

proteger de picos de corrente.



O Disjuntor deve ser dimensionado para que possa proteger os equipamento.



Qual das opções a seguir mostra a ligação adequada de um amperímetro A e de um voltímetro V, ambos ideais, de 

modo a permitir uma correta medida da corrente e da queda de tensão no resistor?



O circuito da figura 1 mostra uma bateria ideal que mantém uma diferença de potencial de 12 V entre seus terminais, 

um amperímetro também ideal e duas lâmpadas acesas de resistências R1 e R2. Nesse caso, o amperímetro indica 

uma corrente de intensidade 1,0 A.

Na situação da figura 2, a lâmpada de resistência R2 continua acesa e a outra está queimada. Nessa nova 

situação, o amperímetro indica uma corrente de intensidade 0,40 A. Calcule as resistências R1 e R2.

𝑈 = 𝑅. 𝑖

12 = 𝑅20,4

12

0,4
= 𝑅2

𝑅2 = 30Ω

𝑈 = 𝑅. 𝑖

12 = 𝑅10,6

12

0,6
= 𝑅2

𝑅2 = 20Ω



Um eletricista decide colocar um fusível no circuito abaixo para proteger os equipamento que estão associados.

Sabendo que a corrente elétrica máxima que os equipamentos suportam é 20% acima do valor normal de 

funcionamento, explique qual valor de fusível é o mais adequado.
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