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Produto Educacional: Software de Simulação de Circuitos Elétricos Multisim e 

Construção de Placa Capaz de Medir Resistencia Equivalente. 

Multisim 

Segundo Braga (2009, p. 7), o Multisim é um programa que realiza a 

simulação da montagem de circuitos eletrônicos, nele estão contidas todas as 

ferramentas necessárias para a montagem de tais circuitos como resistores, 

capacitores, diodos, transistores, portas lógicas digitais, CI’s com circuitos já prontos, 

entre outros. 

O Multisim se apresenta como uma ferramenta comportamental de circuitos 

elétricos, combinando recursos intuitivos e facilidade de utilização com o padrão 

industrial de simulação SPICE em um único ambiente integrado, abstraindo as 

complexidades e dificuldades de simulação tradicional. (MULTISIM, 2010). 

O software Multisim, agora é um produto da National Instruments em suas 

versões 9 e 10, conta com recursos sofisticados que o torna muito mais do que um 

simples software de projeto para estudantes e bolsistas. Os recursos dessas novas 

versões permitem seu uso avançado em aplicações profissionais, incluindo projeto e 

simulação de circuitos com microprocessadores e de alta frequência. (TUTORIAL 

MULTISIM. docpleyer.com.br). 

Na figura 1, à esquerda, encontra-se a barra de design onde estão localizados 

os projetos e arquivos correntes, acima está o Menu e as Barras de Ferramentas. À 

direita está localizada a Barra de Instrumentos. Abaixo estão às informações sobre a 

simulação e no meio localiza-se a sua área de trabalho onde o circuito será 

montado. 

Podemos ver a tela inicial da área de trabalho do software. 

Figura 1. Área de trabalho do Multisim 

 
Fonte: Print Simulador Multisim 13.0 



6 
 

Na barra de Menu temos as seguintes opções: 

File: Para criar um novo arquivo ou projeto, abrir, salvar, imprimir, fechar etc. 

Edit: Para recortar, copiar, colar, selecionar, deletar etc. 

View: Para zoom, grade, barra de ferramentas, etc. 

Place: inserir um componente, fio, junção ou circuito na área de trabalho, além de 

criar blocos hierárquicos.  

MCU: Opção referente a micros controladores, não vistos nessa cadeira. 

Simulate: iniciar, carregar ou salvar informações, para análise. Permite configurar 

componentes digitais (usar o ideal). Introdução de instrumentos. 

Transfer: gerar arquivos para construção de placas de circuito impresso. 

Tools: banco de dados com vários componentes específicos.  Checagem da 

conexão de fios, manipulação de vários componentes além de símbolos de blocos 

lógicos. 

Report: geração de Netlist, estatísticas e referencias cruzadas. 

Options: Tipos de folhas de dados e configuração do software. 

Instrumentação virtual 

Um dos grandes atrativos do Multisim é a sua bancada de instrumentos 

virtuais. Na opção “montando” um circuito é possível simular seu funcionamento com 

a medida dos mais diversos parâmetros diretamente pelos instrumentos virtuais que 

podem ser conectados a qualquer ponto. 

Um ponto importante da bancada de instrumentos é que diversos deles 

apresentam características reais de instrumentos da Agilent e TeKtronix. Por 

exemplo, o possuidor dos canais do Multisim 13.0 pode contar em sua bancada 

virtual com um osciloscópio 54622D da Agilent ou XSC2 de 4 canais TeKtronix para 

visualizar os canais do circuito que está sendo projetado. Os seguintes instrumentos 

estão disponíveis: 

Na Figura 2, observa-se um osciloscópio como mostrado na tela do Multisim 

com os seguintes instrumentos:  
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Figura 2. Osciloscópio mostrado na tela do Multisim. 

 
Fonte: Print da tela de apresentação do Simulador Multisim 13.0 

 

 Analisador lógico de 16 canais; 

 Multímetro digital agilent; 

 Osciloscópio Agilent 54822D; 

 Gerador de formas de ondas agilent 33120ª; 

 Amperímetro; 

 Ploter de Bode; 

 Analisador de distorção; 

 Provas dinâmicas de medida o; 

 Frequêncimetro;  

 Gerador de funções; 

 Multímetro; 

 Analisador de rede; 

 Osciloscópio de 2 e 4 canais; 

 Osciloscópio TeKtronix XSC2 de 4 canais; 

 Voltímetro; 

 Wattímetro; 

 Gerador de palavras. 

O programa fornece inicialmente várias ferramentas que possibilitará montar 

com facilidade um circuito elétrico; tais ferramentas permitem ao usuário interagir 

com a plataforma de modo a visualizar graficamente grandezas como tensão, 

corrente, potência, entre outras. Estas ferramentas nos possibilitam montagens que 

vão desde circuitos simples apenas com resistores, até circuitos mais complexos, 

envolvendo também capacitores, indutores, componentes eletrônicos e outros. Na 

Figura 3 abaixo temos o exemplo de um circuito elétrico simples, montado a partir do 
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manuseio do programa, composto por uma fonte e dois resistores. Podemos 

observar os valores da tensão e também da corrente elétrica em cada parte do 

circuito.  

Figura 3. Exemplo de um circuito elétrico simples 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 

Na Figura 4, observa-se também o exemplo de um circuito montado através 

do programa onde aparecem os elementos de um circuito com corrente. Nos 

elementos do circuito aparecem os valores das variáveis envolvidas. 

Figura 4. Exemplo de circuito elétrico com corrente alternada. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
 

Principais ferramentas 

Para construir um circuito o usuário poderá utilizar dos elementos que ficam 

na barra de componentes à esquerda da página inicial do Multisim. A Figura 5 

apresenta os elementos necessários para construção de circuitos elétricos. 
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Figura 5. Elementos de construção de circuitos elétricos. 

 
Fonte: Print do simulador multisim 13.0 

 
Na Figura 5, tem-se a janela de seleção de componentes, onde estão 

localizados todos os componentes de circuitos eletrônicos contidos nas suas 

bibliotecas.  Em Database, estão localizadas as bibliotecas existentes que são a 

Biblioteca Mestre, a Biblioteca Corporativa e a Biblioteca do Usuário. Em 

Component, ele irá mostrar o nome do componente atual e ainda pode servir como 

ferramenta de pesquisa onde se pode digitar, na lista logo abaixo, os componentes 

com iniciais iguais às digitadas que serão listados. Em Symbol (ANSI), a 

representação do componente atual no padrão A (livro texto). Em Function, aparece 

a função ou nome do componente. Group e Family são diretórios que facilitam a 

procura por componentes de acordo com suas funções e características 

semelhantes. 

Basicamente, estes são os elementos que podem ser utilizados para a 

construção de um circuito elétrico. Para tanto basta clicar em cima do ícone e em 

seguida aparecerá um ok para confirmação, logo em seguida na área de trabalho. 

Os elementos disponíveis para a construção de um circuito simples são os 

seguintes: 

 Fonte AC 

 Fonte DC 

 Resistor 

 Capacitor 

 Indutor 

 Lâmpadas 
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 Voltímetro 

 Amperímetro 
A inserção de componentes também pode ser realizada de uma maneira mais 

direta através da Barra de Componentes como mostra a Figura 6, que irá direcioná-

lo para a Janela de Seleção de Componentes e no grupo escolhido. 

Figura 6. Elementos básicos de construção de circuitos elétricos. 

 
Fonte: Simulador Multisim 13.0 

 

A inserção de fios 

A inserção de fios pode ser feita da seguinte maneira: 

 Clicando duas vezes em qualquer lugar da área de trabalho e no final do fio, 

se não for ligado a um componente, clicar duas vezes formando um 

barramento. 

 Indo em MenuPlaceJunction ou Wire, clicando em cima da junção ou 

clicando da área de trabalho no caso do fio em si e finalizando o fio da mesma 

forma do item anterior. 

 Um fio pode ser iniciado clicando na perna de saída/entrada de um 

componente e finalizada em outro componente ou fio ou qualquer outro lugar 

da tela para formar um barramento. 

  Também existe a ferramenta Bus que é usado para a redução de vias muito 

útil para o projeto de placas, porém não iremos utilizá-la.  

 Caso ocorra engano na hora de fazer um fio clicando com o botão direito do 

mouse sua imagem pontilhada será apagada. 

Construindo e simulando circuitos 

Vamos agora mostrar a construção passo a passo de uma simulação de um 

circuito simples usando o software Multisim. Vamos mostrar como exemplo o circuito 

mostrado na Figura 7. Nele temos duas fontes de tensão uma 60V e outra de 40V, 

quatro resistores, de R1, R2, R3, R4 e o terra. 
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Figura 7. A presenta o circuito demonstrativo para simulação. 

 
Fonte: Print do simulador multisim 13.0 

Como já foi dito, para inserir um elemento na área de trabalho basta clicar no 

elemento na caixa de seleção e em seguida clicar em ok, e o elemento irá para área 

de trabalho. Para começar a construção do circuito, inseriram-se duas fontes de 

tensão e usando o botão “inserir fonte” ajustamos o valor da tensão para 60V e 40V 

respectivamente, conforme mostrado na Figura 8. 

Figura 8. Inserindo as fontes de tensão 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

  
Em seguida inseriu-se os resistores R1, R2, R3 e R4 todos em série entre si, 

e mudamos os seus valores de resistência. Os elementos ficam, então, dispostos 

conforme a Figura 9. Para finalizar a construção do circuito basta ligarmos os 

terminais de modo que o circuito fique igual ao circuito proposto inicialmente.  
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Figura 9. Inserindo quatro resistores 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
 

Na Figura 9, foram inseridos todos os componentes necessários para que o 

circuito da figura 10 fosse realizado.  

Na Figura 10 tem-se um circuito elétrico montado a partir do simulador 

Multisim pronto para simulação. 

Figura 10. Circuito elétrico pronto. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 

Para iniciar a simulação do circuito basta clicarmos no botão “executar,” de 

cor verde e em formato triangular, que fica no centro superior da área de trabalho. O 

simulador mostra então o valor da corrente em cada elemento, como pode ser visto 

na ponta de prova inserida, como mostra a Figura 11. 
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Figura 11. Simulação do circuito. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
A Figura 11 mostra o resultado da simulação, e a veracidade dos valores 

apresentados na ponta de prova. 

 

Atividade Experimental no Ensino de Física 

A disciplina de Física é a mais rejeitada pelos alunos do ensino médio, em 

partes devido ao extensivo uso da matemática, mas principalmente devido a não 

compreensão da natureza do fenômeno Físico estudado. O aluno tende a acreditar 

que a Física é um aglomerado de fórmulas e cálculos apenas, e isso não deixa de 

ser verdade, porém a disciplina vai além desse pensamento, pois, tal ciência explica 

os fenômenos que nos cercam. Nesse ponto o método experimental torna esta 

compreensão mais fácil de assimilar, pois permite ao aluno enxergar as 

características mais intrínsecas ao fenômeno em estudo. 

Como mencionado anteriormente, os preços de equipamentos para atividades 

experimentais de física são elevados. Possibilitar ao docente realizar a montagem do 

próprio equipamento a um custo acessível, além de melhorar a aula e o aprendizado 

do aluno, também permite ao professor compreender melhor esse fenômeno, haja 

vista que a maioria das instituições de ensino superior não possui tais equipamentos. 

Assim, o aluno de graduação é preparado para ministrar somente aulas teóricas. 

Sendo, portanto, submetidos à mesma deficiência que os alunos do ensino médio. 

Os experimentos de física podem ser montados com o auxílio dos alunos, 

pois, eles poderão se identificar com alguma área das ciências exatas, como 

Engenharia, Sistemas de informação e até mesmo a Física. 
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Por fim, este trabalho irá mostrar o passo-a-passo para montagem e 

programação de um experimento para medir resistência equivalente em circuitos 

série, paralelo e misto. 

CONSTRUÇÃO DE EXPERIMENTO USANDO O ARDUÍNO CAPAZ DE MEDIR 

RESISTENCIA EQUIVALENTE EM CIRCUITOS ELETRICOS 

A plataforma Arduíno  

De acordo com (Rodrigues, R. F. Arduino para físicos), A Placa arduíno surgiu 

na Itália em 2005 e consiste em uma plataforma micro controladora de código aberto 

Open-source - linguagem padrão em Wiring1 – similar à linguagem C/C++, e em 

softwares e hardwares livres para as áreas de automação. Nela é possível adicionar 

diversos tipos de componentes eletrônicos, desta forma, a placa pode ser utilizada 

como gerenciador automatizado de dispositivos externos na aquisição de dados por 

intermédio de sensores de entrada e saída.  

No projeto original voltado aos profissionais de Artes-Plásticas o objetivo era 

criar ferramentas acessíveis, flexíveis e interativas voltadas à área, entretanto, 

devido ao fato de operar com o código aberto Open-source disseminou-se no 

mercado com várias opções de placas a preços acessíveis e nas diversas áreas.  

Existem diversas plataformas construídas para micro controladores, mas o 

Arduino tem se destacado no cenário mundial, sua maior vantagem sobre outras 

plataformas como a placa Raspberry, por exemplo, é a facilidade de utilização, 

qualquer pessoa poderá aprender o básico e criar seus próprios projetos 

rapidamente, sem contar que existe na Web uma gama de modelos e projetos 

disponíveis sem custo algum.  

No mercado há vários modelos de placas Arduino, porém as mais utilizadas 

são a Uno, Leonardo, Due, Nano, Pro-Mini, Explora e Mega. Nesse trabalho optou-

se pela placa Uno R3 para o experimento.  

Como mostra a Figura 12, o Arduino é uma placa de controle de entrada – 

entrada de dados por intermédio dos sensores e saída de dados – como leds, 

displays, dentre outros, composta de um microprocessador Atmel AVR, um cristal ou 

oscilador de 16 Mhz (um relógio que envia pulsos de tempo em uma frequência 

específica), um regulador de tensão de 5 Volts e porta de alimentação USB que 

permite a conexão com um PC ou Mac. 
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Figura 12. Apresenta uma placa Arduino Uno R3. 

 
Fonte: filipeflop.arduino.

1
  

 

Além disso, dispõe de pintos de entrada/saída para conexão a outros circuitos 

ou sensores. A placa utilizada no experimento possui 54 pinos digitais dos quais 14 

podem ser saídas PWM, 16 pinos de entradas analógicas e 256 Kb de memória 

flash.  

Os pinos digitais 0 e 1 da mesma sequência de pinos estabelecem a 

comunicação serial com o computador RX e TX, respectivamente responsáveis pela 

recepção e transmissão de dados. A tela principal do arduino na Web é apresentado 

na Figura 13. 

Figura 13. Tela principal do Arduíno na Web. 

 
Fonte: filipeflop.arduino.  

 

                                             
1
 Disponível em: http:// filipeflop.arduino; Acesso em Jun de 2019 

https://www.filipeflop.arduino/
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Ide do Arduíno  

De acordo com Rodrigues (2008, p. 76), quanto à programação do Arduino, é 

utilizada uma linguagem de programação própria. O ambiente de desenvolvimento 

(IDE – Integrated Development Environment) ou Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento baseia-se no ambiente Processing (software de desenvolvimento 

de desenhos e interface) e pode ser utilizado nos mais diversos sistemas 

operacionais.  

Neste ambiente, os programas escritos para o Arduino são chamados de 

sketches. Este software se comunica com a placa, através do cabo USB, e transfere 

o programa para o mesmo, dessa forma, não há necessidade de a cada conexão 

com o notebook ou PC, por exemplo, recarregar o programa, uma vez que a placa 

Arduino armazena o programa que irá executar, para isso dispõe de 256 Kb de 

memória. 

Circuito Elétrico  

De acordo com Sadiku e Alexander, (2013, p. 4), Um circuito elétrico é a 

ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, 

linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo 

que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Um circuito 

elétrico simples, alimentado por pilhas, baterias ou tomadas, sempre apresenta uma 

fonte de energia elétrica, um aparelho elétrico, fios ou placas de ligação e um 

interruptor para ligar e desligar o aparelho. Estando ligado, o circuito elétrico está 

fechado e uma corrente elétrica passa por ele. Esta corrente pode produzir vários 

efeitos: óticos, cinéticos, térmicos, acústicos, mecânicos, etc.  

Um circuito elétrico simples, como o mostrado na Figura 14, é formado por 

três elementos, básicos: uma bateria, uma lâmpada e fios para interconexão. Ele 

pode existir por si só, pois tem várias aplicações, como uma lanterna, um holofote e 

assim por diante. 
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Figura 14. Circuito elétrico simples. 

 
Fonte: filipeflop.Arduino.  

 
 

Os circuitos elétricos são usados em inúmeros sistemas elétricos para realizar 

diferentes tarefas. 

Associações de Resistores 

Para Sadiku, e Alexander (2013 p. 4), os circuitos eletrônicos para funcionar 

perfeitamente, necessitam de correntes e tensão de polarizações adequadas). Por 

esse motivo, é necessário estudar o componente que possibilitará essa adequação.  

Resistor é um componente eletrônico que tem a propriedade da resistência 

elétrica, sendo elementos de circuito que consomem esta energia, convertendo-a 

integralmente em energia térmica. É o caso, por exemplo, de um fio metálico. À 

medida que os elétrons passam pelo fio, as colisões entre elétrons e os átomos do 

metal, fazem aumentar a agitação térmica dos átomos. Os resistores têm como 

função atenuar a corrente elétrica.  

De acordo com Sadiku e Alexander (2013, p. 12), os resistores podem estar 

associados em um circuito em série, em paralelo ou de forma mista). Da associação 

em série temos que a corrente se mantém constante em todo circuito e a soma do 

potencial nos resistores equivale à potência da fonte. Já da associação em paralelo 

notamos que a corrente se divide igualmente se os resistores forem iguais ou 

proporcionalmente se eles possuírem valores diferentes, e a potência se mantém 

constante em todos os pontos. 
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Associação em Série 

Associar resistores em série significa liga-los em um único trajeto, como 

mostrado na Figura 15 a seguir: 

Figura 15. Apresenta o esquema de uma associação em série do circuito. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 

Como mostra circuito representado na Figura 15, existe apenas um caminho 

para a passagem da corrente elétrica, a qual é mantida por toda a extensão do 

circuito.  Então, de acordo com SADIKU [1], a diferença de potencial entre cada 

resistor irá variar conforme a resistência deste, para que seja obedecida a 1ª Lei de 

Ohm, sendo: 

                                                   (1)                                        

   

                                              (2) 
 

                                                  (3)  

 

Sendo assim a diferença de potencial entre os pontos iniciais e finais é igual 

à: 

                                                      (4) 

 

Analisando esta expressão, já que a tensão total e a intensidade da corrente 

são mantidas, é possível concluir que a resistência total é:  

                                                     ( 5) 

 

Ou seja, um modo de se resumir e lembrar-se das propriedades fundamentais 

de um circuito em série é: 
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Tabela 1. Resumo das Propriedades. 
TENSÃO (V) DIVIDE-SE 

Intensidade da corrente (I) Conserva-se 
Resistência total (R) Soma algébrica da resistência em cada 

resistor. 
Fonte: Sadiku e Alexander, 2013, p. 12. 

A tabela 1 acima mostra de forma resumida a relação entre a intensidade da 

corrente I e a resistência total R em um circuito em série. 

Para uma melhor compreensão, apresenta-se o exemplo na Figura 16. 
 

Figura 16. Esquema para exemplo com alunos. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
 

A Figura 16 é uma exemplificação da relação tensão, corrente e resistência 

em uma associação série. 

Como a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT): diz que a soma algébrica 

das tensões em qualquer caminho fechado (laço ou malha) de um circuito é sempre 

nula. 

Podemos aplicar o LKT ao laço de modo que percorra o circuito em sentido 

horário, daí temos: 

                                                  ( 6) 

Combinando a equação 6 com a 1ª Lei de Ohm, temos: 

         

           
                                           (7) 

Ou,  

 
  

 

       
                                        (8) 

A equação também pode ser escrita como  

                                                    (9) 

  



20 
 

O que implica o fato de que dois resistores podem ser substituídos por um 

resistor equivalente REQ, isto é: 

                                                   (10) 

  

Portanto, o circuito da Figura 16, pode ser substituído por um circuito 

equivalente como mostra a Figura 17, pois apresenta as mesmas relações tensão-

corrente nos terminais a-b. Um circuito equivalente é útil na simplificação da análise 

de um circuito. Em geral, a resistência equivalente de qualquer número de resistores 

ligados em série é a soma das resistências individuais. 

Para n resistores temos:  

                                         (11) 

 
 

Figura 17. A presenta o circuito equivalente à Figura 16. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 

Associação em Paralelo 

Para Sadiku e Alexander (2013, p. 34), associar resistores em paralelo 

significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente, de modo que a diferença de 

potencial (d.d.p) seja conservada. A intensidade total de corrente do circuito é igual à 

soma das intensidades medidas sobre cada resistor. Observe a Figura 18 de um 

circuito apresentado de forma paralela. 
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Figura 18. Apresenta uma associação de resistores em paralelo. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
Para uma melhor compreensão, apresenta-se o exemplo da Figura 19. 

Figura 19. Esquema para exemplo com alunos. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 
Observe que os resistores R1 e R2 são alimentados pela mesma fonte de 

tensão V. Com isso, todos os resistores ficam sujeitos à mesma diferença de 

potencial (d.d.p), mas são percorridos por correntes elétricas diferentes, as quais são 

proporcionais ao valor de cada resistência. 

 V=                                           (12) 

Consideremos então que a corrente elétrica que atravessa os resistores tenha 

as respectivas intensidades: I1, I2, I3. Dessa forma, a intensidade I da corrente 

elétrica fornecida pela fonte é dada por: 

 I =                                               (13) 

A d.d.p em cada resistor é a mesma e pode ser obtida através da Lei de Ohm. 

                          

 
   

 

  
 

                                   (14) 
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                                       (15)  

Com a associação de resistores, obtemos uma resistência equivalente 

dependente da corrente elétrica e da tensão fornecida pela fonte. Essa resistência 

também é obtida pela Lei de Ohm:  

 
  

 

   
                                     (16)  

A corrente elétrica de cada um dos resistores foi obtida em função da corrente 

e tensão fornecida pela fonte. Substituindo esses valores na equação 13, podemos 

encontrar a relação entre as três resistências: 

  

   
 

 

  
 

 

  
                                         (17) 

Multiplicando a equação por 
 

 
·, temos: 

  

   
 

 

  
 

 

  
                                         (18) 

 

Ou, 

 
    

     

     
                                  (19)  

Assim, o inverso da resistência equivalente do circuito é igual à soma dos 

inversos das resistências dos resistores ligados em paralelo. 

  

   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
                    (20)                                  

Além disso, normalmente é mais conveniente usar condutância em vez de 

resistência ao lidar com resistores em paralelo já que, a condutância equivalente de 

resistores conectados em paralelo é a soma de suas condutâncias individuais. 

Associação Mista  

Para Sadiku e Alexander (2013, p. 39), uma associação mista como mostra a 

Figura 20, consiste em uma combinação, em um mesmo circuito, de associações em 

série e em paralelo. Em cada parte do circuito, a tensão e a intensidade da corrente 

serão calculadas com base no que já se conhece sobre circuitos série e paralelos, e 

para facilitar estes cálculos pode-se reduzir ou redesenhar os circuitos, utilizando 

resistores resultantes para cada parte. 
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Figura 20. Apresenta um esquema para exemplo com alunos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 
 

 

Os resistores de 3Ω e 6Ω estão em paralelo, pois estão conectados aos 

mesmos nós c e b. A resistência da associação é: 

 
       

   

   
                                         (21) 

De forma semelhante, os resistores de 12Ω e 4Ω estão em paralelo já que 

estão conectados aos mesmos dois nós, d e b. Logo, 

 
        

    

    
                                        (22) 

Os resistores de 1Ω e 5Ω também estão em série; portanto, sua resistência  

equivalente é: 

 

 
11                                           (23) 

 Com essas três associações, podemos substituir o circuito da Figura 20 pelo 

circuito da Figura 21, na qual 3Ω em paralelo com 6Ω resulta em 2Ω, conforme 

calculado na equação 21. Essa resistência equivalente de 2Ω agora está em série 

com a resistência de 1Ω para dar uma resistência associada em série de 1Ω + 2Ω= 

3Ω. 

Figura 21. Apresenta o primeiro circuito equivalente. 

Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 
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 Portanto, substituímos o circuito da Figura 21 pelo circuito da Figura 56 em 

que associamos os resistores de 2 Ω e 3 Ω em paralelo para obter. 

 
 

       
   

   
                                           (24) 

 
A Figura 22 mostra o circuito equivalente final da figura, dessa forma esse 

resistor de 1,2 Ω está em série com o resistor de 10 Ω, de modo que: 

                                         (25) 

 
 

Figura 22. Apresenta o segundo circuito equivalente. 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0 

 

Circuito impresso 

Os circuitos impressos, em inglês denominados com as siglas PCB e PCBA, 

foram criados em substituição às antigas pontes de terminais onde se fixavam 

os componentes eletrônicos, em montagem conhecida no jargão de eletrônica como 

montagem "aranha", devido à aparência final que ele tomava, principalmente onde 

existiam válvulas eletrônicas e seus múltiplos pinos terminais do soquete de 

fixação. Eles suportam mecanicamente e conectam eletricamente componentes 

eletrônicos usando trilhas.  

O circuito impresso consiste de uma placa isolante de fenolite, fibra de vidro, 

fibra de poliéster, filme de poliéster, filmes específicos à base de diversos polímeros, 

etc; que possuem a superfície com uma, duas ou mais faces, revestida por fina 

película de cobre, constituindo as trilhas condutoras, revestidas por ligas à base 

de ouro, níquel, estanho chumbo, ou verniz orgânico (OSP), entre outras, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_PET_(poli%C3%A9ster)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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representam o circuito onde serão soldados e interligados os componentes 

eletrônicos. 

DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO PARA MEDIR A RESISTÊNCIA 

EQUIVALENTE EM CIRCUITOS ELÉTRICOS 

Nesse experimento são abordados os princípios de circuitos elétricos de um 

modo geral e em particular a resistência e os tipos de associações em que um 

circuito pode ser encontrado.  

A placa é o componente onde serão acoplados o Arduíno, o display LCD e os 

pinos para inserção das resistências. Esta será composta pelos seguintes itens, 

todos apresentados na Tabela 2 com seus respectivos preços. 

Tabela 2. Material utilizado na construção da placa 
Material Preço (R$) 

1 Placa fenolite 15x25 cm  19,00 
1 Placa Arduino Uno R3 + cabo USB  55,00 
1 Display LCD 16x2 cm  18,00 
2 Barras de pinos 1x40 cm 180 graus  4,00 
2 Barras de pinos 1x40 torneadas 180 graus  9,00 
1 Potenciômetro Trimpot 1K vertical 3296W  2,00 
1 Ferro de soldar  30,00 
500g de Percloreto de ferro  25,00 
1 Resistor de 330Ω 0,20 
1 Perfurador de placa de circuito impresso  45,00 
250g Fio de estanho  30,00 

Fonte: Autor da pesquisa 
 
 

Na confecção e montagem do experimento são utilizados componentes 

eletrônicos e materiais específicos imprescindíveis à sua realização. Pode-se 

observar na tabela 3, a seguir, as funções correspondentes de cada material 

utilizado. 

Tabela 3. Imagem e função de cada material. 
IMAGEM DO MATERIAL FUNÇÃO 

 

 
   Placa fenolite  

Servir como suporte mecânico e trilha 
condutora nos circuitos impressos. 

 Interagir com seu ambiente 
computacionalmente. 
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Placa Arduino Uno R3 

 

 
Cabo USB 

Conectar o Notebook ou PC a placa 
Arduino. 

 

  
Display LCD 16x2cm 

Apresentar a resposta de dados do 
Arduino.  

 

  
Barra de pinos 1x40 180 graus 

Permitir a prototipagem e o empilhamento 
de outros componentes. 

 

  
 

Barra de pinos 1x40 Torneada 180 graus. 

Disponibilizar aos conectores uma 
prototipagem do tipo macho e fêmea.  

 

 
Potenciômetro Trimpot 1K vertical 3296W 

Variar a resistência dos terminais. 

 

 
Ferro de soldar 

Utilizada para as soldagens das 
conexões elétricas com estanho. 

 Usado para corrosão da placa de fenolite 
para o circuito impresso (CI). 
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Percloreto de ferro 

 

 
Resistor de 330Ω 

Limita a corrente elétrica que passa pelo 
circuito. 

 

  
 

Perfurador de placa de circuito impresso. 

Perfurar a placa de fenolite. 

 

  
Rolo de fio de estanho 

Produzir liga metálica utilizada para 
recobrir outros metais e protegê-los da 
corrosão. 

Fonte: Autor da pesquisa 
 

 Portanto todos os materiais descritos na tabela 3, são facilmente encontrados 

no site descrito na fonte da tabela. 

Primeiro passo 

Utilizou-se a placa de fenolite e foi realizado uma raspagem com uma palha 

de aço assolan Nº 1, (ou esponja antiaderente dupla face e sanitária de 110mm x 

75mm x 20mm) e detergente, retirando qualquer camada de gordura da placa, pois 

facilita a fixação da tinta, após raspa-la desenhou-se as trilhas na placa fenolite. As 

trilhas constituem o caminho por onde a corrente elétrica será conduzida. A placa 

fenolite é também conhecida como placa cobreada, pois sua superfície é toda de 

cobre. Para desenhar as trilhas usou-se um pincel permanente na cor preta como 

mostra a Figura 23. 
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Figura 23. Placa fenolite com as trilhas desenhadas. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 

Após desenhar as trilhas na placa, colocou-se a placa em uma bacia com 

água como mostra a Figura 24, o nível da água estava de maneira a cobrir a placa. 

Agora que somente o circuito encontra-se na placa, foi necessário adicionar uma 

proporção de 1:2,5 (por exemplo: 400g de percloreto (O percloreto de ferro 

anidro é uma composição química de 98% de Cloreto Férrico (FeCl3) para 1 litro de 

água). Utilizou-se luvas para proteção e mantendo o cuidado de nunca jogar a água 

no recipiente com percloreto, e sim o contrário. Colocou-se a placa no ácido e com o 

tempo de 10 minutos o cobre que não estava coberto com a tinta começa a 

dissolver-se, para que todo o cobre em volta do circuito  dissolva-se , retirou-se a 

placa da solução, Fez-se  um furo em uma das extremidades da placa, prendeu-se 

um fio, e para agilizar a corrosão, mexeu-se a placa em forma circular dentro da 

bacia.  

Por se tratar de produto químico e tóxico, é preciso ter bastante cuidado 

durante o manuseio do material, em especial com os olhos, e evitar possíveis 

ingestões, bem como o descarte deve seguir a norma proposta na Resolução Nº. 

257 DE 30 DE JUNHO DE 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 

1999). 
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Figura 24. Placa de circuito impresso dentro da solução ácida. 

 
Fonte: Autor da pesquisa. 

 
 

Após a corrosão do cobre a placa ficou na forma como mostra a Figura 25, 

limpou-se a placa retirando a tinta de todo o circuito. Para evitar futuras corrosões do 

cobre passou-se estanho em todo o circuito, como o processo é caseiro, é comum 

surgir pequenos defeitos nas placas, como trilhas corroídas e trilhas cortadas. Então, 

teve-se que testar todas as suas trilhas. Sem a necessidade de fazer nenhuma 

conexão com jumpers.  

Figura 25. Placa corroída e feita limpeza. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 

Após a corrosão e limpeza da placa os pontos foram furados nos locais de 

encaixe do display LCD, o Arduíno e os pinos torneados. Observe Figura 26. 
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Figura 26. Placa furada após corrosão com display e LCD do Arduino. 

  
Fonte: Autor da pesquisa 

 
Em seguida, com os furos já realizados soldou-se as barras de pino 180 graus 

para acoplar o display LCD e o Arduino, em seguida, os pinos torneados nos furos 

do circuito para que fosse realizada a medida da resistência equivalente, para 

finalizar fixa-se a resistência de 330Ω. Fixados os componentes na placa desenhou-

se com o pincel atômico cor preta as trilhas do circuito novamente, conforme Figura 

27. 

Figura 27. Placa com os componentes já fixados. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

. 
Para conexão do display LCD 16 x 2 com o Arduino, potenciômetro e 

resistência 330Ω as trilhas devem seguir o esquema, como mostra a Figura 28. 
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Figura 28. Apresenta a Conexão display LCD 16X2 com arduino. 

 
Fonte: filipeflop.com-Arduino

2
. 

 

 Os pinos Vss, RW e K do display devem ser ligados no pino GND do Arduino; 

 Os pinos Vdd e A do display devem ser ligados no pino 5V do Arduino; 

 O pino V0 do display deve ser ligado no pino central do potenciômetro; 

 O pino RS do display deve ser ligado no pino 12 do Arduino; 

 O pino E do display deve ser ligado no pino 11 do Arduino; 

 O pino D4 do display deve ser ligado no pino 5 do Arduino; 

 O pino D5 do display deve ser ligado no pino 4 do Arduino; 

 O pino D6 do display deve ser ligado no pino 3 do Arduino; 

 O pino D7 do display deve ser ligado no pino 2 do Arduino; 

 O pino A0 do Arduino deve ser ligado em uma das pernas do resistor de 330Ω 

e a outra perna deve ser ligada no pino GND do Arduino. 

 Um pino lateral do potenciômetro deve ser ligado no GND do Arduino e o 

outro pino lateral deve ser ligado no 5V do Arduino. 

Ao desenhar as trilhas mediram-se as distâncias dos pinos do Arduino, pois 

poderia ocorrer de não encaixar nos pinos da barra de pinos de 180 graus. As trilhas 

restantes foram desenhadas para permitir configurações de associações em série, 

paralelo e ligação estrela e triângulo. 

 

 

 

 

                                             
2 Disponível em: https://www.filipeflop.com-arduino. Acesso em: 06 de jun. de 2019. 
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SOFTWARE 

Código fonte utilizado no experimento 

De acordo com a Figura 29, tratando-se da programação no Arduino, o código 

divide-se em três partes, a primeira delas é a parte destinada a declaração de 

variáveis, a segunda é a de definição dos parâmetros das portas e por fim a terceira 

parte refere-se ao bloco ou estrutura de comandos. O Arduino apresenta facilidade 

de programação, ou seja, não há necessidade de que o professor, o aluno, ou 

qualquer pessoa possuir conhecimentos avançados de programação, além disso, 

estão disponíveis na internet inúmeros códigos prontos dos mais variados 

experimentos e compartilhados pelos milhares de usuários e desenvolvedores.  

Figura 29. Código fonte utilizado no experimento. 

 
Fonte: filipeflop.com-arduino.

3
 

 

A porta analógica do Arduino mede a tensão que é aplicada nela. Baseado 

nisso o cálculo da resistência equivalente é baseado no seguinte esquema, como 

mostra a mostra a figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
3
 Disponível em: https://www.filipeflop.com-arduino. Acesso em: 06 de jun. de 2019. 
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Figura 30. Esquema da ligação elétrica para medição de resistência 

 
Fonte: Print do simulador Multisim 13.0  

 
Vx é a tensão que foi medida pelo Arduino, no pino A0. R é a resistência de 

referência que em nosso caso tem o valor de 330Ω. A resistência do pino A0 é muito 

grande. Portanto, a corrente que passa pela resistência X é a mesma que passa 

pela resistência de referência R. Logo, o pino A0 mede a tensão sobre a resistência 

de referência R (Vx). 

A resistência X é desconhecida, podemos calcular a corrente I através da 

resistência de referência R. Logo:                                                  

 
  

  

 
                                       (26)  

Pela lei de Ohm, temos: 

                                           (27) 

Onde Vx é a tensão fornecida pelo Arduino, que vale 5V. 

Fazendo as substituições temos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo: 

       
  

 
 

    
  

 
    

  (
 

 
  )     

 

  
 

 

 
   

 

 
 

 

  
   

 

  
   

  
   

 

                                (28)                               
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Portanto, para medir a resistência desconhecida basta conhecer a tensão Vx, 

que é a tensão medida pelo pino A0, pois V e R são conhecidos (5V e 330Ω). 

O programa fez a medição da tensão Vx e realizou o cálculo, baseado na 

equação acima, para determinar o valor da resistência desconhecida, ou seja, a 

resistência equivalente do circuito. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

A atividade definida na proposta didática foi realizada no laboratório de 

robótica do Instituto Federal do Pará (IFPA), no período vespertino das 13h00 às 

17h30 com a turma do 3ª Ano A do ensino médio, no período compreendido entre 01 

de maio de 2019 e 26 de junho de 2019.  

Em função do nível e grau de compreensão a respeito de alguns assuntos, as 

atividades propostas para o 3ª ano foram realizadas nos dias 14 a 26 de maio com 

25 alunos. Antes de qualquer atividade experimental, o primeiro passo na realização 

dessa atividade foi alinhar a sequência didática aos objetivos da proposta. 

Atualmente, poucos professores de física utilizam sequências didáticas em suas 

aulas. Nesse trabalho, a sequência didática foi utilizada na turma 3º Ano A, em que 

foi desenvolvida a atividade experimental e constam em apêndices desse material 

instrucional. 

Ainda os roteiros desempenham um papel importantíssimo para qualquer 

atividade. Neles estão descritos os materiais utilizados na atividade experimental, 

além do procedimento metodológico de apoio ao professor, ou seja, durante toda a 

atividade seguiu-se na íntegra o roteiro específico para cada turma.  

A utilização do roteiro durante o experimento tem como principal objetivo 

manter a organização do espaço e do experimento, a padronização da 

instrumentalização utilizada durante a atividade e a hierarquização das etapas de 

sua realização. 

O questionário avaliativo também desempenha um papel imprescindível na 

coleta de informações sobre o nível de compreensão dos estudantes a respeito de 

determinado tema.  

Aqui será descrita sucintamente as etapas desenvolvidas na atividade por 

intermédio do guia de atividade, nele estarão contidas todas as informações a 

respeito das etapas de execução da proposta didática. 
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GUIA DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

Etapa I 

Aplicado no 3ª Ano e antes de qualquer atividade de cunho pedagógico 

orienta-se submeter os estudantes ao preenchimento do Questionário Avaliativo I a 

respeito dos conteúdos. Dessa forma, é possível determinar o nível de compreensão 

dos estudantes a respeito do assunto.  

Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos 

prévios dos estudantes, procedeu-se as aulas expositivas. Nessas aulas foram 

abordados os conteúdos específicos da turma e as noções sobre o Arduino de um 

modo geral: circuito impresso, componentes (sensores, jumpers etc.), aplicações e 

principais funções.  Na tabela 4, de modo sucinto, as atividades da Etapa 1 do 

experimento.  

Tabela 4. Atividade Etapa 1 do Experimento 
Momentos  Tempo (min)  Procedimentos Metodológicos  

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdo. 
Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdo. 
Preenchimento individual.  

3º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva a 
fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 
abordados no experimento.  

4º 15 Intervalo  

5º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 
básicas acerca do Arduino e do experimento.  

Fonte: Autor da pesquisa 

 
A tabela 4 mostra de forma detalhada cada etapa de aplicação suas funções e 

o tempo previsto para realização de cada uma delas. 

Etapa II 

No segundo dia de atividade com os estudantes, retomou-se sobre o Arduino 

e acerca do experimento e em seguida dividiu-se a turma em cinco grupos (A, B, C, 

D, E) de 5 alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo foi inserir os alunos 

dispersos durante a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa 

onde se encontrava o aparato experimental.  

A montagem do aparato experimental é importante. Desenhou-se os circuitos 

nas placas, e em seguida continuou-se seguindo rigorosamente o roteiro.  
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A partir daí orientações aos estudantes foram diretas e propostas no roteiro: o 

relator de cada grupo anotou os dados produzidos no experimento tais como registro 

das resistências equivalentes mostradas no display. Por seguinte solicitou-se aos 

estudantes que correlacionassem os valores obtidos teoricamente com os valores 

experimentais e verificassem a taxa de erro nos registros. 

A tabela 5 apresenta as atividades da Etapa 2 do experimento.  

Tabela 5. Atividades da Etapa II do experimento. 
Momentos  Tempo (min)  Procedimentos Metodológicos  

1º 10 
Retomar brevemente sobre as noções de Arduino. Circuito 
impresso, circuito em série, paralelo e misto.  

2º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 estudantes.  
3º 10 Montar o aparato experimental.  
4º 45 Executar o experimento e coleta de dados. 
5º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados.  
6º 15 Intervalo  

Fonte: Autor da pesquisa  

Na tabela 5, apresenta-se os momentos e o tempo previsto para realização 

das atividades especificadas com seus respectivos procedimentos metodológicos. 

Como esse experimento requer um pouco de tempo para montagem, é 

recomendável que algumas etapas do aparato experimental sejam realizadas 

previamente. 

 

 

 

 

  



37 
 

REFERÊNCIAS 
 
Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. (2013). Fundamentos de circuitos elétricos. AMGH 
Editora. 
 
AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva 
Cognitiva. Lisboa: Paralelo, 2003. 
 
BRAGA. N.C. aprenda a usar o MULTISIM. Saber. 2009.p.7. 
 
CARVALHO, A. M. P. et al. Investigar e aprender ciências. São Paulo: Sarandi, 
2013. 
 
HALLIDAY, Resnick; RESNICK, Robert; KRANE, K. S. Física 3. 4ª edição. Rio de 
Janeiro. Editora LTC, 1996. 
 
HALLYDAY & RESNICK. Fundamentos da física-9º. Edição-Vol. 03 Rio de Janeiro-
Editora LTC, 2013. 
 
Introdução aos micro controladores. Disponível em <http//www.eletronica/Mario. 
Acesso em 19/12/2019. 
 
MCALLISTER, Willy. Superposição. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/ 
science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-sup 
erposition>. Acesso em: 16 de maio de 2019. 
 
O que é o MULTISIM. Disponível em: <http//digital.ni.com. acesso em 14/05/2019. 
 
OLIVEIRA, Eduardo Sylvestre. Experiência 6: TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO DE 
FONTES. Marabá: 2018, p. 3. 
 
OMALLEY, John. Análise de circuitos. Bookman Editora, 1993. 
PORTNOI, Marcos. Técnicas de Análise de Circuitos: Teoremas de Rede. 
Disponível em: <https://www.eecis.udel.edu/~portnoi/academic/academic-
files/circuitos-linearidade-superposicao.html >. Acesso em 3 de maio de 2019. 
 
Rodrigues, R. F. Arduino para físicos: uma ferramenta prática para aquisição de 
dados automáticos. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de física, 2014. 
 
SADIKU, Matthew N. O.; ALEXANDER, Charles. Fundamentos de Circuitos 
Elétricos. 5ª edição. AMGH Editora Ltda., 2013. 


