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CAPACITORES E CIRCUITOS RC COM ONDA QUADRADA  
 
1. OBJETIVO 

O objetivo desta aula é estudar o comportamento de capacitores associados a resistores 
em circuitos alimentados com onda quadrada. 
 
2. MATERIAL UTILIZADO 

• osciloscópio; 
• gerador de sinais; 
• resistor: R = 120kΩ; 
• capacitor: C = 18nF. 

 
3. INTRODUÇÃO 

Nas experiências anteriores trabalhamos com resistores. Estudamos a sua equação 
característica (V = R i) que é conhecida como lei de Ohm. Os condutores que obedecem a essa 
lei para qualquer valor da corrente, mantendo a resistência constante, são chamados de 
condutores ôhmicos. Na experiência anterior de circuito RC foi estudado o comportamento do 
capacitor com a presença de uma fonte constante DC. Nesta aula será estudado o 
comportamento do capacitor na presença de uma fonte variável, no caso, uma onda quadrada. 

3.1 - Capacitores 
Sabemos que podemos armazenar energia em forma de energia potencial de diversas 

formas. Podemos armazenar em uma mola estendida, comprimindo um gás ou levantando uma 
massa. Uma outra maneira de armazenar energia na forma de energia potencial é através de 
um campo elétrico, e isso se faz utilizando um dispositivo chamado capacitor . 

O capacitor (ou condensador) é um dispositivo formado por duas placas paralelas, 
contendo um material dielétrico entre elas, cuja característica principal é o fato que quando 
aplicamos uma dada diferença de potencial a essas placas, ele acumula certa quantidade de 
cargas elétricas cujo valor é proporcional à diferença de potencial aplicada. Essa situação é 
análoga à de um resistor: quando aplicamos uma diferença de potencial nas extremidades de 
um dado resistor ocorre a passagem de uma corrente elétrica (circulação de cargas elétricas) 
que − para elementos ôhmicos − é proporcional à diferença de potencial aplicada. Quanto maior 
a diferença de potencial, maior a corrente elétrica. A constante de proporcionalidade entre a 
diferença da potencial e a corrente que passa pelo condutor é chamada de resistência (à 
passagem da corrente elétrica) do condutor. Essa é uma forma de definição da lei de Ohm. 
Para o capacitor ocorre algo semelhante. Quanto maior a diferença de potencial, maior a carga 
acumulada. A constante de proporcionalidade entre a carga adquirida e a diferença de potencial 
aplicada é chamada de capacitância ou capacidade do capacitor, ou seja, podemos escrever a 
equação característica do capacitor como: 

     (1) 
Essa definição pode ser considerada como uma definição estática ou instantânea, 

relacionando a voltagem no capacitor em um dado momento e o módulo da carga acumulada 
em cada uma de suas placas. Como, em geral, medimos voltagens e correntes, podemos 
reescrever a equação acima em função da corrente que passa no circuito do capacitor, que 
considera o movimento de cargas, ou seja, 

    (2) 



 

Substituindo a Equação 1 na Equação 2 encontramos: 

    (3) 
A Equação 3 mostra que somente teremos corrente no circuito se houver uma variação 

da voltagem no capacitor VC. Dito em outros termos, se o capacitor estiver se carregando ou 
descarregando teremos corrente. Se ele acumular certa quantidade de cargas elétricas 
estáticas, a voltagem que aparecerá em seus terminais será dada pela Equação 1 . Um 
capacitor é representado pelo símbolo abaixo, que consiste de duas retas paralelas 
representando duas placas paralelas condutoras, embora geometricamente elas possam ser 
muito diferentes de placas reais. 

 
A unidade de capacitância no sistema internacional é o farad, representado pela letra F. 

O farad é uma unidade muito grande – define-se a capacidade da Terra como sendo 1F – por 
isso os dispositivos que se encontram comercialmente são designados por submúltiplos de F, 
como o picofarad (1pF = 10-12F), nanofarad (1nF=10-9F), o microfarad (1µF=10-6F) e o milifarad 
(1mF=10- 3F). 

3.2 – Capacitores e circuitos RC 
Como foi assinalado acima, Equação 3 , se conectarmos uma bateria aos terminais de 

um capacitor, aparecerá uma corrente elétrica no circuito enquanto a diferença de potencial 
aplicada ao capacitor estiver variando no tempo, ou seja, enquanto o capacitor estiver se 
carregando. Isso ocorrerá durante o breve intervalo de tempo em que a bateria estiver sendo 
conectada. Esse tempo no jargão da eletrônica consiste de um “transiente”. Após o transiente, a 
voltagem se torna constante e a corrente será nula. 

Isso corresponde ao caso ideal. Na prática, um capacitor nunca é utilizado isoladamente. 
Sempre existe um resistor associado em série com ele, nem que seja a resistência interna da 
bateria ou da fonte de alimentação. Por isso, o capacitor não se carregará “instantaneamente”, 
mas levará certo tempo que dependerá das características elétricas do circuito. Aliás, a utilidade 
prática do capacitor baseia-se no fato de podermos controlar o tempo que ele leva para se 
carregar totalmente e a carga que queremos que ele adquira. Esse controle é obtido 
associando-se um resistor em série no circuito do capacitor, como na Figura 1 abaixo. 

 
Se conectarmos a chave na posição “a”, o capacitor se carregará. Pela lei das malhas, 

teremos: 

   (4) 
Qualitativamente, ocorrerá o seguinte: se o capacitor estiver completamente 

descarregado no instante inicial (o instante em que a chave é virada para a posição “a”), VC =0V 
e, portanto, VR = V0 = Ri0. À medida que o tempo passa como V0 é constante, VC vai 
aumentando, pois o capacitor estará se carregando, e VR, portanto, diminuindo. Isso significa 
que no instante inicial (t = 0 s), o valor de VC é mínimo (VC = 0 V) e o valor de VR é máximo. 



 

Essa defasagem entre voltagem e corrente no capacitor (e também no indutor, como veremos 
mais adiante) tem um papel fundamental na teoria dos circuitos elétricos. Se a chave ficar 
ligada na posição “a” por um tempo relativamente longo, ao final desse tempo o capacitor 
estará totalmente carregado e teremos VC = V0 , VR= 0 V e a corrente cessará de passar. 

Se em um dado momento passarmos a chave para a posição “b”, haverá um refluxo das 
cargas acumuladas no capacitor, a corrente inverterá o sentido e o capacitor se descarregará. 
Nesse caso, como não existe bateria ligada no circuito, V0 = 0 V, pela lei das malhas VR + VC =0, 
ou VR = - VC. A voltagem no capacitor, no caso, variará de V0 até zero. Como vimos nas 
experiências anteriores, um amperímetro deve ser ligado ao lado positivo da fonte para que a 
deflexão do ponteiro ocorra no sentido correto. No presente caso, como o capacitor se 
transforma em uma fonte de corrente, fornecendo corrente para o circuito, essa fluirá no sentido 
inverso ao que ele foi ligado inicialmente para carregá-lo e ocorrerá uma deflexão do ponteiro 
no sentido contrário, caracterizando uma voltagem negativa. Deve ser tomado cuidado em 
relação a isso! 

Substituindo-se as expressões para VR e VC por suas equações características, teremos: 

   (5) 
Que pode ser facilmente integrada, tendo como solução, assumindo que em t =0 a carga 

nas placas do capacitor é nula: 

   (6) 
A Equação 6 mostra que o tempo necessário para o capacitor se carregar dependerá do 

produto RC. Quanto maior for esse produto, maior será esse tempo. O produto RC é conhecido 
como constante de tempo do circuito e é designado pela letra grega τ 

    (7) 
O valor da constante de tempo, escrito dessa forma é conhecido como “valor nominal”, 

pois  deriva dos valores nominais do resistor e do capacitor. 
Usando a lei das malhas, obtemos o valor de VR: 

   (8) 
Para o estudo da descarga do capacitor temos que resolver a equação diferencial 

descrita na Equação 5 , fazendo V0 = 0 e assumindo que o capacitor está completamente 
carregado no instante inicial t = 0. Encontramos (verifique!): 

    (9) 
e 

    (10) 
A constante de tempo, que serve para caracterizar o circuito, pode ser obtida 

experimentalmente de várias maneiras distintas. A primeira delas decorre diretamente da sua 
definição: é o tempo necessário para o argumento da exponencial se tornar “-1”, e teremos para 
a carga: 

 (11) 



 

ou seja, τ é o tempo necessário para que a voltagem em um capacitor, inicialmente 
descarregado, atinja 63% do valor final da tensão da fonte que o carrega. 

Para a descarga, teremos algo semelhante: 

   (12) 
Ou seja, na descarga, τ é o tempo necessário para o capacitor atingir 37% do valor 

inicial da voltagem (voltagem para t = 0)1. 
Somente podemos determinar a constante de tempo no processo de carga se o 

capacitor estiver descarregado para t = 0 s e conhecermos, “a priori”, o valor de V0. Caso 
contrário seria necessário esperar um tempo muito longo para VC chegar até V0, tempo esse 
que, em geral, não dispomos. O processo é bastante simplificado no processo de descarga, 
pois nesse caso podemos definir a origem do tempo (t = 0) e V0 é a voltagem que o sistema 
possui naquele momento. Por isso, a Equação 12 é empregada, em geral, para a determinação 
de τ. 

Uma outra maneira de determinarmos τ consiste em determinarmos um outro tempo 
característico, que ocorre em todos os processos exponenciais, chamado de meia-vida do 
sistema, t1/ 2. Ele é definido como o tempo necessário para a grandeza medida cair à metade do 
seu valor inicial. No caso presente, será o tempo necessário para voltagem de o capacitor 
atingir, tanto na carga como na descarga, a metade do valor de V0. Por exemplo, no processo 
de carga teremos: 

  (13) 
ou 

   (14) 
Aplicando-se logaritmos naturais a ambos os lados dessa equação, encontramos: 

    (15) 
A constante de tempo também pode ser obtida no processo de descarga, determinando-

se o tempo necessário para o valor inicial de a voltagem cair à metade, ou seja: 

   (16) 
ou: 

   (17) 
e a Equação 15 é novamente obtida, mostrando que para t = t1/2, tanto na carga como 

na descarga, a constante de tempo será dada por: 
                                                 

1  



 

    (18) 
Pelas razões discutidas mais acima, deve-se determinar t1/2 somente durante o processo 

de descarga, pois apenas necessitamos conhecer o valor da voltagem do capacitor no instante t 
= 0 s. 

A determinação da constante de tempo através do valor de t1/2 pode ser generalizada 
para qualquer processo de decaimento exponencial, como no caso de fontes radioativas, por 
exemplo. Nesse caso, necessitamos apenas conhecer o valor da grandeza V0 em um dado 
instante de tempo que chamaremos instante inicial (para t=0s) e no ponto onde o valor da 
voltagem V se torna igual a kV0 do valor inicial, onde k é qualquer número racional menor que 
1. Esse processo é particularmente eficaz quando usado para a determinação da meia-vida ou 
da constante de tempo de decaimentos de fontes radioativas, que podem variar de alguns mili-
segundos a até milhares de anos. Podemos escolher um valor adequado para k, de acordo com 
as nossas condições experimentais. Por exemplo, esse valor tanto pode ser 0,999 como 0,5, 
0,37, 0,25, etc. Aplicando-se o método desenvolvido acima, teremos para o caso geral: 

    (19) 
Quando k for igual a 0,5, teremos o tempo de meia-vida t1/2, na forma definida acima. 

 
4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 
A Figura 1 , que mostra um circuito RC, diz que se comutarmos a chave para a posição 

“a”, a voltagem aplicada ao sistema será V0 e, se a comutarmos para a posição “b”, a voltagem 
aplicada será zero. Se essa comutação for feita regularmente e se os tempos em que à chave 
permanece nas posições “a” e “b” forem iguais, teremos o que se chama de onda quadrada e a 
velocidade com que efetuamos essa seqüência de comutação será a sua freqüência. 

Em geral, nos circuitos eletrônicos que usualmente encontramos, a constante de tempo 
é muito pequena (da ordem de alguns mili-segundos ou micro-segundos) e por isso essa 
comutação não pode ser feita manualmente. Para resolver esse problema utilizamos um 
equipamento eletrônico conhecido como gerador de ondas quadradas que permite o ajuste da 
freqüência de comutação e o valor de V0. 

Como pudemos notar pela discussão anterior, para podermos determinar o valor da 
constante de tempo, a voltagem V0 deverá ser aplicada por um tempo superior ao valor de τ, 
que é igual à RC. O circuito com o gerador de função está representado na Figura 2 , onde a 
bateria e a chave da Figura 1 foram substituídas por um gerador de ondas quadradas. O ideal 
é que a duração de V0 seja de duas a três vezes o valor esperado de τ. Para essa freqüência é 
impossível registrar manualmente a voltagem em função do tempo, e devemos recorrer a 
instrumentos de medida mais sofisticado. Desses instrumentos, o mais simples é o osciloscópio 
que é uma espécie de voltímetro analógico (no nosso caso) que permite observar (e medir) pela 
leitura de uma tela iluminada, voltagens que variam periodicamente no tempo. 



 

 
 
 4.1 - Procedimento I 
 

1) Monte o circuito da Figura 2 abaixo com C = 18 nF e R = 120 kΩ, regulando a 
freqüência do gerador para cerca de 200 Hz e 10 V entre patamares da onda quadrada 
(verificar isto no osciloscópio). 

 
Figura 2 – Montagem de um circuito RC simples usando osciloscópio. Essa montagem permite 
apenas a medida de VC do capacitor (canal 2) e a voltagem da fonte (canal 1). Para medirmos a 

voltagem no resistor, é necessário intercambiar as posições de R e C. 
 

2) Ajuste os comandos do osciloscópio de forma a ver na tela uma figura parecida com a 
Figura 3 abaixo:  

 
Figura 3: Tela do osciloscópio mostrando a superposição da voltagem da fonte e do capacitor. 

Note que o patamar inferior da onda quadrada é 0 V e o patamar superior 10 V. 
 



 

Como pode ser observado nessa figura, enquanto o patamar positivo da onda quadrada 
(V0 = 10 V) estiver presente, o capacitor se carrega – é como se uma pilha de voltagem igual à 
tensão do patamar estivesse conectada ao circuito. Terminado o patamar positivo, a voltagem 
volta bruscamente para o patamar inferior (zero volt) e o capacitor se descarrega através do 
gerador até o momento em que o patamar se torna novamente positivo, quando o ciclo 
recomeça. Como se pode notar, o capacitor adquire mais ou menos carga conforme o patamar 
superior dure mais ou menos tempo. 
Obs: Na Figura 3 acima o patamar inferior é nulo. Isso, entretanto não é necessário (explique!). 
 

3) Ajuste agora as escalas do osciloscópio de modo a colocar na tela um período completo 
da onda quadrada (ou mesmo apenas um patamar), de forma a ocupar o maior espaço 
possível na tela e meça os valores de t1/2 e τ, como indicado na Figura 4 . t1/2, como 
vimos, é o tempo necessário para que a voltagem no capacitor durante a descarga atinja 
a metade do valor que tinha no início do processo de descarga, ou seja, no tempo que 
se definiu como sendo t = 0s, e τ é o tempo necessário para VC chegar a 37% desse 
valor inicial. Note que você deverá medir um tempo relativo a partir do início da descarga 
conforme indicado na Figura 4 . 

 
Figura 4: Voltagem no capacitor mostrando, para a descarga, as duas maneiras de medir a constante de 
tempo. Observe que V0 é o valor da voltagem no início da descarga. Na figura a descarga começa para 

t=3,0ms. Esse é o tempo correspondente a t=0 na equação da descarga, Equação 9 . 
 
Nessa figura estão indicadas às duas maneiras distintas de se determinar τ, diretamente 

ou via t1/2. Observe que para essas determinações utilizamos apenas a parte da curva 
correspondente à descarga do capacitor, pois, no caso, sabemos o valor de VC para t = 0. No 
caso da carga, a condição que para t = 0 se tenha VC = 0 não pode ser cumprida e, por isso, 
essa situação é descartada. Determine o valor de τ empregando os dois métodos indicados 
acima. 

 
4) Para termos a maior resolução possível na determinação desses parâmetros a partir da 

tela do osciloscópio, devemos fazer o patamar inferior ocupar o maior espaço possível 
de modo a determinarmos esses tempos com maior precisão. Por isso, devemos ajustar 
os controles do osciloscópio e do gerador de funções para que apareça na tela do 
osciloscópio apenas o patamar inferior da onda quadrada. Depois de feitos alguns 
ajustes necessários, você deve obter na tela do osciloscópio uma figura semelhante à 
Figura 5 . Dessa forma, conseguiremos digitalizar a descarga do capacitor, lembrando 
que o capacitor sempre se carrega entre dois níveis diferentes de voltagens V1 e V2, 
correspondentes a cada um dos patamares da onda quadrada. Na realidade o que 
aplicamos ao capacitor é uma diferença de potencial ∆V para carregá-lo (independente 
do valor de V1) que gera um conseqüente acréscimo de cargas, ou seja, o “zero” para 



 

carga do capacitor é o patamar inferior da onda quadrada, ou V1. Para fazer isso, vamos 
efetuar os seguintes passos: 
a) Coloque o botão do sincronismo do osciloscópio (“slope”) para sincronizar a onda 

quadrada quando ela passa pelo “zero” do osciloscópio descendo, ou seja, com o 
botão virado para a posição com a “seta” para baixo ou equivalente; 

b) Desloque a posição horizontal para que o decaimento comece na linha vertical mais 
à esquerda da tela; 

c) Ajuste os patamares da onda quadrada de forma que o patamar inferior coincida 
com a linha inferior da tela e o patamar superior com a linha superior da tela. Isso é 
feito ajustando-se pouco a pouco, e ao mesmo tempo, o controle da amplitude do 
gerador de função e a posição do canal 1 (CH1) do osciloscópio. O importante é o 
patamar inferior de a onda quadrada coincidir com a linha inferior do reticulado da 
tela do osciloscópio. O patamar superior pode ultrapassar um pouco a linha superior. 

d) Sem sinal em ambos os canais ou com a entrada de ambos na posição “GND”, faça 
a posição do traço do canal 2 (CH2) coincidir exatamente com a do canal 1. 

e) Recoloque ambos os canais no modo DC e ajuste a varredura do osciloscópio 
(escala de tempo) para que a duração do patamar inferior seja um pouco maior que 
a tela. Se for necessário ajuste um pouco a freqüência do gerador. Deverá aparecer 
na tela do osciloscópio uma figura semelhante à Figura 5 abaixo. 

 
Figura 5 – Tela do osciloscópio correspondendo à descarga de um capacitor para uma onda quadrada 

ajustada para uma amplitude (diferença entre patamares) de 8 divisões e período de 20 divisões. A linha 
desenhada com traço e ponto ( - ): vertical à esquerda, horizontal inferior e vertical à direita formam o 

patamar inferior da onda quadrada. 
 

5) A partir da Figura 5 construa a Tabela 1 . Observe que na Tabela 1 os valores para as 
voltagens no capacitor e o respectivo tempo são inicialmente registrados em divisões. 
Posteriormente esses valores são convertidos para volts e mili-segundos usando as 
escalas correspondentes do osciloscópio. 

6) Usando as indicações da Figura 4 , determine diretamente da tela do osciloscópio, e a 
partir do gráfico de VC como função de t, os valores de τ e t1/2 com as respectivas 
incertezas. Coloque esses resultados na Tabela 2 . 



 

 
Tabela 1 : VC como função de t.  

 

 
Tabela 2 – Constantes do Circuito medidas a partir de VC na descarga do capacitor. 

 
4.2 - Procedimento II 

 
1) Monte o circuito da Figura 2 , com as posições relativas de C e R invertidas e repita o 

procedimento anterior, passos 1) e 2), para observar simultaneamente as voltagens do gerador 
e do resistor. Use os mesmos valores para R e C. Você deve observar uma figura semelhante à 
Figura 6 abaixo. 

 
Figura6: Voltagem VR no resistor em um circuito RC. 

 
2) Ajuste os controles do osciloscópio de modo a ter na tela do osciloscópio uma figura 

análoga à Figura 5 . O procedimento que deverá ser realizado é semelhante ao caso 
anterior, pois a função VC na descarga é idêntica à VR durante o processo de carga. No 
entanto, algumas diferenças devem ser observadas: inicialmente devem ser salientadas 
as diferenças entre VC e VR. VC aparece, como foi dito mais acima, devido à acumulação 
de cargas nas placas do capacitor e o capacitor se carrega ou descarrega entre dois 



 

patamares da onda quadrada. VR diz respeito à passagem de cargas elétricas, ou seja, 
enquanto o capacitor estiver se carregando existe um valor de VR diferente de zero, pois 
existe corrente no circuito. Quando o capacitor estiver carregado ou descarregado, a 
carga nas suas placas se torna estática e, portanto, a corrente no circuito vai a zero. 
Como agora estamos observando a voltagem no resistor, que segue a lei de Ohm, se a 
corrente for zero miliamperes, a voltagem VR será, é lógico, também 0 V. Ou seja, não 
dependerá das voltagens nas placas do capacitor. Assim sendo, não será necessária a 
referência à onda quadrada e uma figura semelhante à Figura 5 é obtida simplesmente 
seguindo os passos seguintes: 

a) Retire o sinal do canal 2 ou o coloque na posição GND; 
b) Coloque o traço do canal 2 sobre a linha inferior da tela;  
c) Coloque o início da varredura do osciloscópio sobre a linha vertical mais a 

esquerda da tela; 
d) Recoloque o canal 2 no modo DC; 
e) Ajuste a amplitude do gerador de função para que o valor inicial do sinal seja 8 

divisões (a partir da linha inferior); 
f) Ajuste a varredura do osciloscópio para obter uma figura semelhante à Figura 5 ; 
g) Complete a Tabela 3 abaixo. Observe que, neste caso, o valor da voltagem VR 

em R varia de um valor igual à diferença de voltagem entre os patamares da 
onda quadrada e zero volt! Explique!! 

 
Tabela 3 : VR como função de t. 

 
3) Usando as indicações da Figura 4 , determine diretamente da tela do osciloscópio, e a 

partir do gráfico de VR como função de t, os valores de τ e t1/2 com as respectivas 
incertezas. Coloque esses resultados na Tabela 4 . 

 
Tabela 4 – Constantes do circuito medidas a partir de VR. 

 
5. QUESTIONÁRIO 
1. Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 1 e faça um gráfico de 

VC x t. Não se esqueça de representar no gráfico as incertezas medidas na variável 
dependente.  



 

2. Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 2 , envolvendo medidas 
dos tempos de relaxação e de meia-vida, com suas respectivas incertezas, medidas 
diretamente na tela do osciloscópio, e a partir do gráfico de VC como função de t na 
descarga do capacitor. 

 
3. Na Figura 5 , a função representada na tela do osciloscópio é aquela descrita pela Equação 

9. Essa função pode ser linearizada para obtermos: 

  (20) 
ou seja, uma reta com coeficiente angular negativo igual ao inverso da constante de tempo. 
A partir dos resultados da Tabela 1 , faça um gráfico de lnVC em função de t. Determine, 
usando o método dos mínimos quadrados, o valor do coeficiente angular dessa reta (e sua 
incerteza) e a partir daí determine o valor da constante de tempo, também com sua 
respectiva incerteza. 
 

4. Complete a Tabela 5 com os valores de τ obtidos pelos métodos utilizados nas questões Q2 
e Q3. Calcule o valor esperado de τ nominal, levando em conta os valores nominais dos 
elementos utilizados e suas respectivas incertezas, e compare todos esses resultados. 

 
Tabela 5 : Valores medidos de τ utilizando VC. 

 
5. Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 3 e faça um gráfico de 

VR x t. Não se esqueça de representar no gráfico as incertezas medidas na variável 
dependente. 

 
6. Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 4 , envolvendo medidas 

dos tempos de relaxação e de meia-vida, com suas respectivas incertezas, obtidas 
diretamente na tela do osciloscópio, e a partir do gráfico de VR como função de t. 

 
7. No Procedimento II, a função representada na tela do osciloscópio é aquela descrita pela 

Equação 10 , o sinal “menos” pode ser desconsiderado, explique. [Essa função pode ser 
linearizada para obtermos a Equação 21, abaixo:] 

   (21) 
A partir dos resultados da Tabela 3 , faça um gráfico de ln VC em função de t. Determine, 
usando o método dos mínimos quadrados, o valor do coeficiente angular dessa reta (e sua 
incerteza) e a partir daí determine o valor da constante de tempo, também com sua 
respectiva incerteza. 
 

8. Complete a Tabela 6 com os valores de τ obtidos pelos métodos utilizados nas questões Q6 
e Q7. Calcule o valor esperado de τ nominal, levando em conta os valores nominais dos 
elementos utilizados e suas respectivas incertezas, e compare todos esses resultados. τ 
obtido por t1/2 τ (valor direto) τ obtido do gráfico τ nominal  

 
Tabela 6 : Valores medidos de τ utilizando VR. 


