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Experimento: Carga e Descarga de Capacitores 

 

Requisitos Obrigatórios 

Item Elemento Textual Nota 

1 Capa Padrão: preenchimento completo e legível  

2 Itens: organização e encadeamento lógico do trabalho.  

3 Resumo: correspondência do resumo com o conteúdo do trabalho.  

4 Introdução Teórica ao Tema: leis físicas do experimento abordadas e 

relacionadas com o experimento e clareza dos objetivos. 
 

5 Procedimento experimental: descrição do procedimento utilizado 

incluindo relação do material utilizado, esquemas e figuras quando 

necessário. 

 

6 Dados das medições: apresentação de todas as grandezas medidas e 

adotadas no experimento, com as respectivas unidades. 
 

7 Análise dos dados e resultados: fórmulas e cálculos corretos, resultados 

apresentados com o uso adequado dos algarismos significativos e 

unidades de medidas. 

 

8 Conclusões: discussão da validade ou não dos resultados encontrados, 

considerando-se a precisão dos equipamentos e valores de referências 

teóricas. 

 

9  Bibliografia: é apresentada bibliografia pertinente.  
 

Avaliação do Relatório:                         .   



INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste relatório é relatar o experimento realizado em laboratório 

a respeito da carga e descarga de um capacitor. Como já estudado, a carga do 

capacitor não aumenta linearmente, e o experimento permite visualizar isso. 

Através da medição constante da voltagem do capacitor foi possível obter dados 

que serão apresentados futuramente. 

 O experimento consistiu em conectar uma fonte, uma resistência e um 

capacitor em circuito. A fonte possuía voltagem constante fornecida da rede 

elétrica, por isso o capacitor podia carregar sempre a uma voltagem de 10 volts. 

Durante o experimento foi possível observar como o carregamento do capacitor 

é muito mais rápido no início, todavia quanto mais perto da carga de 10 volts, 

mais demorava para a carga do capacitor aumentar. Da mesma forma no 

processo de descarga, no início, a descarga era rápida, todavia ao longo do 

experimento foi ocorrendo de maneira mais lenta. 

 Essa demonstração prática permitiu melhor entendimento da teoria 

estudada em sala de aula, pois a mesma demanda uso de equações diferenciais 

e, portanto, não foi possível desenvolver um raciocínio totalmente entendível. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um Circuito Resistor-Capacitor (RC) é um dos mais simples filtros 

eletrônicos e é utilizado como temporizador de sinais. 

Quando um resistor, um capacitor e uma força eletromotriz (fem), ou seja, 

uma diferença de potencial (ddp) vinda de uma fonte, são ligados em série temos 

o circuito denominado Circuito RC. Podemos exemplificar essa construção pela 

imagem abaixo: 

 

 



Através da sua capacidade de variar ao tempo de sua carga, dependendo 

da resistência e capacitância empregada nos seus componentes, esses circuitos 

podem controlar quando um certo dispositivo será acionado ou não.   

 

Carga do Capacitor 

Considerando a imagem anterior, quando a chave é fechada, inicia uma 

corrente que percorrerá o circuito. Elétrons ficarão sendo acumulados nas placas 

do capacitor de modo que sua carga vai aumentando enquanto houver corrente 

no circuito e até que ele atinja um estado estável em que a diferença de potencial 

entre as duas placas do capacitor é muito próxima à diferença de potencial 

fornecida pela fonte (essa diferença de potencial não é a mesma pois o próprio 

aparato do circuito apresenta certa resistência elétrica “roubando” parte dessa 

diferença de potencial). Pode-se perceber então, que a corrente do circuito irá 

diminuir e a tensão do capacitor aumentar. 

No circuito, há um tempo característico que se chama constante 

capacitiva, esta determina o momento em que satura a carga no capacitor (carga 

máxima) e, portanto, sessa o carregamento do capacitor. 

 

Descarga do Capacitor 

 Ao abrir a chave do circuito começa o processo de descarregamento do 

capacitor, pois sua voltagem anteriormente armazenada se dissipa no circuito. A 

tensão cai até chegar a zero. 

A partir da relação das diferenças de potencial fornecidas e “utilizadas” no 

circuito (𝜀 = 𝑅𝑖 +
𝑄

𝐶
), chega-se na equação diferencial:  

𝑑𝑞

𝑑𝑡
+  

1

𝑅𝐶
𝑄 =  

𝜀

𝑅
. 

Resolvendo tal equação, obtêm-se as equações de carga e de descarga do 

capacitor: 

Carga: 𝑄(𝑡) = 𝐶𝑉(1 − 𝑒−𝑡
𝑅𝐶⁄ )          (1) 

Descarga:  𝑄(𝑡) = 𝑄0𝑒−𝑡
𝑅𝐶⁄               (2) 

 

 

 

 

 



MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

                     - Protoboard                                                                      - Multímetro 

                                             

 

 

 

- Capacitor de capacitância 1000µF                       - Resistor de resistência 100 KΩ  

                                                   

                                                                                                                   *imagem ilustrativa 

 



 

- Fonte de Alimentação de Corrente Contínua 

 

                                     *imagem ilustrativa 

 

- Cabos e Fios condutores 

- Cronômetro (celular) 

 

PROCEDIMENTO 

 
Escolheu-se um capacitor e um resistor a partir do material do laboratório, 

então anotou-se o valor da capacitância indicado no capacitor bem como o valor 

da resistência indicado pelas faixas de cores do resistor: capacitor C = 1000 µF 

e resistor R1 = 100 KΩ (marrom, preto, preto, laranja). 

Feito isso, ajustou-se o multímetro para a medida de capacitância e uma 

escala de 2000 µF, maior do que a esperada para a medida, e mediu-se sua real 

capacitância C1=920 µF. O mesmo foi feito para o resistor, ajustando o 

multímetro para a medição de resistência e escala de 200 KΩ, obtendo-se 

R1=99,6 KΩ (dentro da faixa de erro indicada). Por fim ainda se mediu a tensão 

do capacitor a fim de verificar se este estava totalmente descarregado. 

Certificado que o capacitor estava descarregado iniciou-se a montagem do 

circuito RC (circuito de resistores e capacitores) encaixando o capacitor na matriz 

da protoboard e colocando uma das pontas do resistor na mesma coluna de uma 

das pontas do capacitor, dessa forma os dois estavam ligados em série devido 

a existência de um condutor abaixo de cada coluna da matriz da protoboard. 

Montado o circuito, ajustou-se a fonte para 10V, ligou-se a mesma à 

protoboard e, com o auxílio de fios condutores, transmitiu-se a corrente para o 

circuito. Simultaneamente a isso, iniciou-se o cronômetro e utilizou-se o 

multímetro para fazer a medição da tensão do capacitor. 

 



 
 

 Enquanto o capacitor era carregado pela corrente proveniente da fonte, os 

dados de tensão eram anotados a cada 10 segundos até que o capacitor se 

estabilizou em uma tensão próxima a 10V, indicando que este estava 

completamente carregado. O tempo total de carga foi de 27 minutos, contudo 

durante a carga houveram momentos de mal contato no circuito que 

ocasionaram longos períodos de estabilização e até descarga, aumentando 

assim o tempo necessário para a carga. 

Após a estabilização do capacitor em 9,91V, desconectou-se a fonte do 

circuito e simultaneamente reiniciou-se o cronômetro, novamente medindo a 

tensão a cada 10 segundos a fim de observar o tempo de descarga do capacitor, 

que foi de 11 minutos. 

 Substituindo-se o valor da capacitância e da resistência elétrica utilizada 

(ambos constantes), reescrevemos a equação de carga do capacitor da 

seguinte forma:  

𝑄(𝑡) = 920. 10−6. 𝑉(1 − 𝑒
−𝑡

99,6.103.920.10−6⁄
) 

 Substituindo os valores de t ponto a ponto e achando-se os valores de 

Q(t), foi construído o gráfico de carga abaixo: 



 

 Já para a descarga, substituindo-se os valores de Q0, de R e de C, obtêm-

se o seguinte gráfico de descarga: 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 Comparando os aspectos dos gráficos de carga e de descarga com os 

aspectos ideias (abaixo), percebe-se que o gráfico de carga difere bastante do 

estado ideal, e isso se dá por diversos motivos: 

 Mal contato existente no circuito entre os segundos 350 e 960, 

ocasionando uma leve descarga; 

 Imprecisão dos aparelhos utilizados para coletar a diferença de potencial 



nos períodos corretos; 

 Erros humanos de anotação dos dados; 

 Condições de temperatura e umidade do ar não ideais no dia. 

 

Apesar desses erros acabarem influindo consideravelmente no resultado e 

análise de dados do experimento, ainda pode-se verificar a relação de 

crescimento da carga do capacitor com o tempo, até que se atinja uma certa 

saturação. E com a descarga, comprovar a dissipação da carga armazenada no 

capacitor no resistor acoplado ao circuito, atingindo assim os objetivos gerais do 

experimento. 

 

 
         *Situação ideal dos gráficos de carga e descarga 
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