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FÍSICA EXPERIMENTAL III 
 

CARGA E DESCARGA DE UM CAPACITOR 
 
1. OBJETIVOS 
 
a) Levantar, em um circuito RC, curvas de tensão no resistor e no capacitor em função do 
tempo, durante a carga do capacitor. 
b) Levantar, no mesmo circuito RC, curvas de tensão no resistor e no capacitor em função do 
tempo durante a descarga do capacitor. 
c) Medir a constante de tempo de um circuito RC. 
 
2. TEORIA BÁSICA 

 
Em um experimento de carga de capacitor, o circuito é formado de uma associação em 

série do capacitor (C) com uma resistência elétrica (R), alimentado por uma fonte de tensão de 
corrente contínua. O circuito é mostrado na figura 1. No instante em que a chave comutadora S 
for ligada em A, o capacitor começa a ser carregado através da corrente i, que circula pela 
resistência R, com a fonte previamente ajustada a um valor de tensão nominal. E 

 
Figura 1 - Circuito RC série 

Pela lei das malhas de Kirchoff: 

   (1) 
Durante o processo de carga do capacitor, as seguintes equações descrevem os fenômenos, 
em 
função do tempo t: 

a) Tensão no capacitor: 

   (2) 
b) Tensão no resistor 

   (3) 



c) Carga elétrica: 

 (4) 
d) Corrente no circuito: 

  (5) 
A figura 2 mostra o gráfico da tensão no capacitor e no resistor em função do tempo, durante o 
processo de carga do capacitor: 

 
Figura 2 - Tensão no capacitor e no resistor em função do tempo no processo de carga do 

capacitor 

 
Figura 3. Situações carga descarga do capacitor 

Pelas equações (2) e (3) acima, obtemos: 

 
A quantidade t = RC é denominada de constante de tempo capacitiva do circuito e tem 

unidade de tempo. Uma constante de tempo é igual ao tempo necessário para carregar um 
capacitor a 63 % de sua tensão final. Em geral, pode-se considerar um capacitor carregado 



depois de decorrido um tempo da ordem de cinco constantes de tempo ( ) porque, neste 

caso, VC = 99,3 % de , por exemplo. 
A corrente no circuito também varia com o tempo, tal como se infere da equação (5). Se 

. A corrente não se mantém constante durante a 
carga, porque, à medida que o capacitor vai carregando, fica maior a repulsão elétrica à entrada 

de novas cargas. Decorrido um V (V) certo tempo (rigorosamente quando ), não será 
mais possível acumular novas cargas, porque, se a tensão da fonte for mantida constante, o 
capacitor atingirá a carga máxima e a corrente cairá a zero. 

Se, com o capacitor carregado, a chave comutadora S for ligada em B, o processo de 
descarga do capacitor ocorre através da resistência R. Pela lei das malhas de Kirchoff, temos 
que: 

VR + VC = constante = 0   (6) 
As equações que regem este fenômeno, em relação ao tempo, são: 

 
Nota: o sinal negativo aqui mostra que o sentido da corrente no resistor é oposto ao sentido da 
corrente durante o processo de carga ( equação (5)) 

Nesta experiência, VR e VC serão medidas em função do tempo durante a carga em um 
circuito RC e, depois, durante a descarga no mesmo circuito. Com estes valores, é possível 
construir gráficos das tensões em função do tempo bem como o gráfico de log VR em função de 

t, que permite calcular  e a constante de tempo experimental a partir das constantes da 
reta obtida. 
 
3 RELAÇÃO DO MATERIAL 
01 fonte de tensão /(VCC) 
01 multímetro digital. 
01 cronômetro digital. 
01 resistor de 90 k - 5 %. 
01 capacitor de tântalo, 470 F(25V) 
07 cabos para conexões elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ESQUEMAS 

 
 

 
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
PRIMEIRA PARTE - Carga do capacitor  
 
1. Faça a montagem do circuito do esquema “A” utilizando o capacitor e o resistor fornecidos. 

O terminal (+) do capacitor é o borne vermelho. O voltímetro digital deverá ser conectado 
inicialmente ao capacitor, observando a polaridade. Como o capacitor suporta no máximo 
25V, utilize uma escala do voltímetro maior que este valor. Chame o professor para verificar 
as conexões elétricas. 

2. No resistor não será necessário voltímetro por enquanto. A chave S, quando fechada em A, 
permite a carga do capacitor; fechada em B fará o capacitor descarregar rapidamente. 

3. Deixe a chave S aberta. Ligue a fonte de tensão, certifique-se que o dial de corrente da 
fonte esteja na posição mínima e aplique um valor de tensão dentro dos limites que o 
capacitor suporta. Faça esta medida com o voltímetro. Anote na tabela. Feche a chave S 



em A e, simultaneamente, acione o cronômetro. Anote na tabela do relatório os valores de 
tensão VC nos terminais do capacitor para intervalos sucessivos de 5,0 segundos. Depois 
de ter completado a tabela, desligue o cronômetro. Se achar conveniente repetir as 
medidas, descarregue o capacitor fechando a chave em B. 

 
4. Descarregue o capacitor fechando a chave em B. Conecte o voltímetro digital nos terminais 

do resistor e anote os valores de tensão VR , medidos em seus terminais, tal como foi feito 
no item precedente. 

 
SEGUNDA PARTE - Descarga do capacitor  
 
1. Monte o circuito do esquema “B”, utilizando os mesmos componentes da primeira parte. 
2. Feche a chave em “A” para carregar o capacitor. Para iniciar o processo de descarga, mova 

a chave para a posição “B”, acionando simultaneamente o cronômetro. Anote os valores da 
tensão VC usando o mesmo intervalo de tempo da parte anterior. 

3.  Conecte o voltímetro nos terminais do resistor e repita o procedimento do item precedente, 
anotando VR. Como o sentido da corrente no resistor durante a descarga é contrário ao 
sentido da corrente durante a carga, esta tensão VR é negativa. Por isto, na tabela VR é 
negativo para o processo de descarga. 

 
 



TERCEIRA PARTE  Determinações práticas : 
1. Em papel milimetrado ou no origin faça o gráfico VC × t para este processo. (Construa de 

tal modo que neste mesmo gráfico possa ser colocada mais uma curva!) 
2. No mesmo gráfico já construído coloque a curva para a descarga do capacitor. 
3. A partir dos gráficos, determine o valor experimental da constante de tempo, RC (veja 

observações a seguir), primeiro para o processo de carga e então para o de descarga do 
capacitor. 

4. Do valor obtido para RC e do valor da resistência interna RV do voltímetro obtido 
anteriormente, calcule o valor experimental da capacitância C e compare-o com o indicado 
no próprio capacitor. 

 
ANÁLISE 
1. Calcule a constante de tempo do circuito para ambos os ensaios e inscreva os valores na 

Tabela (Note que 1 W F = 1 s). 
2. Compare a equação de ajuste com o modelo matemático proposto na introdução, para a 

descarga de um condensador, 

 
Existe alguma relação entre os parâmetros de ajuste A, B e a constante de tempo do 
circuito? Calcule o inverso 1/B do parâmetro B, para os dois ensaios, e registre os valores 
na Tabela. Compare estes valores com a constante de tempo do circuito. 

3. Note que os valores indicados nas resistências e condensadores não são exatos, mas 
valores aproximados, com uma tolerância. Verifique a tolerância dos componentes que 
usou. Se houve uma discrepância na comparação feita na questão 2, será que a tolerância 
pode explicar a diferença verificada? Qual foi o efeito da diminuição da resistência do 
circuito no modo de descarga do condensador? 

 
SUGESTÕES 
1. Faça um gráfico de ln (V) em função do tempo para a descarga do condensador. Qual o 

significado do seu declive? Qual a sua relação com a constante de tempo? 
2. Use um sensor de corrente juntamente com o sensor de voltagem, para medir 

simultaneamente a intensidade da corrente que atravessa a resistência e a diferença de 
potencial nos terminais do condensador. Como se relacionam? 

3. Substitua a resistência por uma pequena lâmpada de lanterna. Para que a lâmpada acenda 
durante um intervalo de tempo perceptível, use um condensador de cerca de 1 F. Recolha 
os dados; explique a forma do gráfico. 

4. Experimente diferentes combinações de valores de resistências e condensadores e observe 
as mudanças na curva de descarga do condensador. 

5. Experimente associar dois condensadores de 10 µF montados em paralelo. Preveja o que 
irá acontecer à constante de tempo. Em seguida realize a experiência e determine o seu 
valor experimental. Repita a experiência, mas associando os condensadores em série. 

 
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. D. Halliday,R.Resnick e J.Walker; Fundamentos de Física; Vol.3; Ed. LTC 
2. Sears; Zemansky;Young e R.Fredman; Física III; Ed. Pearson,Addison Wesley. 
3. P A.Tipler; Física-Eletricidade e Magnetismo,Ótica; Vol.2;4°Edição;Ed.LTC 
4. Introdução ao Laboratório de Física; J.J.Piacentini, B.C.S.Grandi, M.P.Hofmann, 

F.R.R.de Lima, E. Zimmermann; Ed. da UFSC.  
 


