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Este trabalho propõe uma sequência didática sobre ensino de Capacitor, disponível nas Simulações Interativas da 

Universidade de Colorado Boulder (PhET), organizado na forma de dois roteiros, denominados prática A (Capacitor 

de placas paralelas) e prática B (Associação de capacitores). O trabalho foi aplicado a alunos do curso Licenciatura 

em Física da Universidade Federal do Acre, na disciplina de Laboratório de Física Geral III, em duas aulas de 100 

minutos em laboratório de Informática. Os roteiros continham a teoria necessária ao entendimento do assunto, 

orientações de procedimento e questões que exploravam conteúdo. Ao longo do desenvolvimento das atividades, os 

alunos chamavam o professor para esclarecer dúvidas. Ao finalizar, os discentes mostraram as questões resolvidas e o 

professor apontava correções, sempre que necessário. Os alunos ficaram interessados pelos trabalhos e tiveram um 

bom aprendizado, devido à orientação recebida e pelos poucos erros vistos pelo professor. 

Palavras-chave: Ensino de Capacitância; Simulação Interativa sobre Capacitores; Ensino de Física. 

This work proposes a didactic sequence on capacitor teaching, available in the Interactive Simulations of the 

University of Colorado Boulder (PhET), organized in the form of two scripts, called practice A (Parallel plate 

capacitor) and practice B (Capacitor association). The work was applied to students of the Licentiate in Physics of the 

Federal University of Acre, in the discipline of General Physics Laboratory III, in two classes of 100 minutes in 

Computer science laboratory. The scripts contained the theory needed to understand the subject, procedural 

guidelines, and questions that explored content. Throughout the development of activities, the students called the 

teacher to clarify doubts. At the end, the students showed the issues resolved and the teacher pointed out corrections 

whenever necessary. The students were interested in the work and had a good learning, due to the orientation 

received and the few mistakes seen by the teacher. 

Keywords: Teaching of Capacitance; Interactive Simulation on Capacitors; Physics Education. 

INTRODUÇÃO 

A experimentação é uma atividade indispensável no ensino de Ciências, seja feita por meio de 

práticas feitas em sala de aula/ laboratório [1,2,3], através de experimentos virtuais prontos [4] ou que 

possam ser criados [5,6]. Também existem programas que facilitam o estudo de dados experimentais 

[7,8]. 

Apesar das atividades experimentais aguçarem a criatividade, curiosidade e atenção dos 

estudantes, é perceptível que essas atividades tendem a se tornarem repetitivas e com pouco sentido, 

sobretudo quando não conseguem suprir a necessidade de contextualização. Também não podem ser 

consideradas como uma salvação para as dificuldades enfrentadas no ensino. O uso de tecnologias no 

Ensino de Física surge como uma nova perspectiva e abordagem, complementando os conteúdos dos 

livros didáticos e auxiliando alunos e professores na compreensão dos mesmos. 

A simulação computacional está presente em diversas publicações de ensino de Ciências, no 

entanto, mesmo com a popularização das tecnologias atuais, como os smartphones e notebooks, ainda 

precisa ser mais bem explorada no ambiente escolar. Há diversas possibilidades como as Simulações 

Interativas da Universidade de Colorado Boulder, conhecida como programa PhET [4], o Modellus [6], o 

Winplot [9] e o Scratch [5], entre outros. Embora haja bastantes opções de uso de simulações prontas e 

interativas (PhET), há aqueles que podem ser construídos sem a necessidade de saber programação 
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avançada (Modellus, Winplot e Scratch) e mesmo outros que demandam certo conhecimento de 

programação (Gnuplot [10,7]). Logo há necessidade de elaborar roteiros adequados à realidade da sala de 

aula, seja no ensino fundamental, médio ou superior. 

Segundo Valente [11]: 

A mudança da função do computador como meio educacional acontece juntamente 

com um questionamento da função da escola e do papel do professor. A função do 

aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de promover o aprendizado. 

Isto significa que o professor deixa de ser o repassador do conhecimento — o 

computador pode fazer isto e o faz muito mais eficientemente do que o professor — 

para ser o criador de ambientes de aprendizado e facilitador do processo pelo qual o 

aluno adquire conhecimento.  

O professor pode utilizar da vasta disponibilidade de simulações disponíveis da literatura para 

diversificar e inovar a forma de ensinar, gerando um ambiente favorável para que o aluno possa aprender 

e desenvolver sua própria curiosidade pela ciência. No entanto, cabe ao professor conduzir o processo de 

aprendizado, dado que grande parte dos programas disponíveis não apresentam materiais didáticos 

adequados à sala de aula.  

Existem dois tipos de simulações computacionais: interativas e não interativas [12]. Nas 

simulações interativas o usuário pode modificar certos parâmetros da simulação, possibilitando alterar a 

visualização do fenômeno. As simulações não interativas, definição oposta da anterior, usualmente são 

usadas para ilustrar a evolução do fenômeno ao longo do tempo. Especificamente, nesse trabalho, 

trabalhamos com simulações interativas por acreditar que a participação do aluno no aprendizado deve 

acontecer de forma ativa.  

Marc Prensky [13] afirmou que os alunos da atualidade mudaram radicalmente em relação a 

gerações anteriores, ou seja, as alterações não se limitaram a gírias, roupas, adornos culturais ou estilos. A 

chegada e a disseminação acelerada da tecnologia digital das últimas décadas do século XX levaram a 

uma “singularidade”, conduzindo a uma transformação do qual não se tem volta. Esses novos estudantes, 

nascidos nessa era de novas tecnologias, são chamados de “nativos digitais”, enquanto que as gerações 

anteriores que buscaram se adaptar a essa nova realidade são os “imigrantes digitais” [13]. Boa parte dos 

professores é imigrante digital e deverão se esforçar para propiciar um ensino que use as novas 

tecnologias de modo construtivo e útil, favorecendo o processo de aprendizagem dos estudantes (nativos 

digitais). A utilização apropriada de simulação computacional pode contribuir positivamente para o 

ensino dos nativos digitais. 

Uma das dificuldades encontradas pelo professor, independentemente do nível que lecione, é a 

falta de estrutura para utilização dessas simulações, pois há muitas escolas que não possuem laboratório 

de informática e mesmo aquelas escolas que os possuem geralmente se encontram em condições 

inadequadas de uso (computadores sem manutenção e com programas desatualizados). Esse fato contribui 

para que a maioria dos estudantes chegue à graduação, especialmente da Licenciatura em Física, com 

pouquíssimo conhecimento dessa aplicação. Esse fato também ocorre frequentemente nos cursos de 

formação de professores (licenciatura), levando a reproduzir técnicas e métodos de ensino sem inovação, 

da mesma forma que tiveram acesso no ensino médio. 

A proposta desse trabalho é apresentar uma sequência didática de ensino para turmas de Física de 

nível superior, entretanto, pode ser facilmente adaptada para turmas do ensino médio, usualmente do 3º 

ano. A metodologia utilizada consistiu no uso da simulação computacional, disponível no programa PhET 
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[4], para ensinar o conteúdo Capacitor na disciplina Laboratório de Física Geral III a alunos de graduação 

da Universidade Federal do Acre (UFAC) – Campus Rio Branco. 

METODOLOGIA 

Neste trabalho fizemos atividades de simulação computacional sobre o conteúdo de Capacitância 

em duas aulas de 100 minutos nos dias 16/12/2016 e 03/02/2017, respectivamente. A disciplina era 

Laboratório de Física Geral III e o curso foi ministrado para alunos do curso de Licenciatura em Física da 

Universidade Federal do Acre (UFAC) – Campus Rio Branco, mas também atendia alguns alunos do 

curso de Engenharia Civil. A disciplina teve ao todo 12 práticas experimentais, sendo 10 realizadas no 

laboratório de ensino e duas simulações computacionais, objetos de estudo dessa pesquisa e citadas 

anteriormente. 

As aulas foram realizadas em computadores de mesa do Laboratório de Informática do Núcleo de 

Interiorização e Educação a Distância (NIEAD) da UFAC. Estiverem presentes 27 alunos na aula de 

16/12/2016 sobre “Capacitor de placas paralelas (simulação computacional)” (20 alunos de Física e sete 

alunos de Engenharia) e 22 alunos na aula de 03/02/2017 sobre “Associação de capacitores (simulação 

computacional)” (18 alunos de Física e quatro alunos de Engenharia). 

Os roteiros das atividades propostas, localizados nos apêndices A e B, utilizaram a simulação 

sobre Capacitor, disponível no projeto PhET [4]. O simulador PhET exige a instalação do programa Java 

[14]. Os roteiros, organizados em: Objetivos, Materiais Utilizados, Introdução, Prática e Referências, 

continham as instruções para a realização das atividades. 

RESULTADOS 

Prática A – Capacitor de placas paralelas (simulação computacional) 

O roteiro da prática A está localizado no apêndice A. Essa prática teve como objetivo a observação 

do funcionamento de um capacitor de placas paralelas, assim como realizar cálculos da capacitância, 

carga e energia acumulada.  

Foi feita uma breve descrição sobre como seria a atividade e seus objetivos. Em seguida foi 

solicitado que lessem cuidadosamente o roteiro. A introdução continha as definições sobre capacitor, 

capacitância, capacitor de placas paralelas e energia total armazenada no capacitor, bem como as 

fórmulas necessárias para os cálculos das grandezas citadas anteriormente.  

Havia computadores disponíveis para todos alunos, no entanto alguns preferiram trabalhar em 

dupla, em função da amizade entre eles e/ou por apresentarem certa dificuldade em instalar os programas. 

Os alunos tiveram que acessar o endereço eletrônico fornecido [4] e baixar o arquivo (questão A.1 

do apêndice A). Em alguns computadores houve necessidade de instalar o Java [14]. A figura 1 ilustra o 

funcionamento do simulador Capacitor, após executarem a questão A.2 da prática. O capacitor de placas 

paralelas é ligado a uma fonte de tensão contínua, variando de – 1,5 V a 1,5 V. Nessa prática o simulador 

é ajustado inicialmente para que o capacitor de placas paralelas esteja sem dielétrico, isto é, no vácuo. 
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Figura 1: Funcionamento do simulador Capacitor (sem dielétrico entre suas placas) do projeto PhET [4]. 

 

A questão A.3 pedia que variassem a tensão elétrica (ou diferença de potencial elétrico) na pilha o 

mais próximo possível da tensão proposta, segundo o quadro A.1 do apêndice A. Depois deveriam anotar 

os valores obtidos das grandezas variação da tensão elétrica V, a capacitância C, a carga elétrica Q e a 

energia armazenada U. 

A questão A.4 demandava que fizessem os cálculos de acordo com as fórmulas fornecidas e 

conferissem com os valores registrados no quadro A.1 do apêndice A. 

Na questão A.5 foi pedido que usasse um dielétrico entre as placas do capacitor, nesse caso o 

teflon. A constante dielétrica  dessa material, também chamada de permissividade relativa, vale 2,1. O 

discente foi orientado a aproximar vagarosamente o dielétrico entre as placas do capacitor, ao mesmo 

tempo em que deveria observar e relatar a mudança da distribuição de cargas nas placas, no interior do 

dielétrico e nas linhas de campo elétrico. A figura 2 ilustra a aproximação do dielétrico, da direita para 

esquerda, entre as placas do capacitor, no qual é possível notar que a introdução desse material eleva a 

concentração de cargas elétricas nas duas placas e provoca o aparecimento de cargas induzidas no próprio 

isolante. Essas cargas induzidas têm sinais contrários das placas do capacitor. 
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Figura 2: Funcionamento do simulador Capacitor (com o dielétrico teflon entre suas placas) do projeto 

PhET [4]. 

 

A questão A.6 requisitava os mesmos procedimentos executados na questão A.3, a diferença é que 

o teflon deveria estar inteiramente inserido entre as placas do capacitor. O registro dos dados ocorreria no 

quadro A.2 do apêndice A. 

A questão A.7 solicitava que fizesse a relação entre as grandezas equivalentes (Cd/C, Qd/Q e Ud/U) 

do quadro A.2 com o quadro A.1. Ao fazer essa relação, os alunos eram induzidos a deduzir a equação 

que relacionava a capacitância com dielétrico (Cd) com a constante dielétrica  e a capacitância sem 

dielétrico (C). Esse raciocínio deveria ser estendido às demais grandezas, isto é, a carga e energia 

acumulada. 

A oitava e última questão (A.8) exigia que os discentes fizessem uma pesquisa sobre as vantagens 

de se utilizar dielétricos entre as placas de capacitores.  

Prática B – Associação de capacitores (simulação computacional) 

O objetivo da prática B era o estudo qualitativo e quantitativo da associação de capacitores em 

série e em paralelo. O roteiro se encontra no apêndice B. 

De modo semelhante a prática A, a aula começou com uma descrição das atividades e seus 

objetivos. Depois foi pedido a leitura do roteiro. A introdução mostrava os circuitos de dois capacitores 

associados, em série e em paralelo, ligados a uma fonte de tensão contínua. Nessa parte a teoria foi 

explicada, bem como houve a dedução das equações para calcular a capacitância equivalente. Ao final foi 
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apresentado as equações sobre energia armazenada no capacitor, cujas equações já haviam sido expostas 

na prática A. 

A questão B.1 pedia para os discentes acessarem o endereço do simulador Capacitor [4]. Os alunos 

buscaram sentar nos mesmos lugares anteriormente ocupados (quando fizeram a prática A) para evitar 

repetir a instalação do programa.  Da mesma forma que na prática A, o capacitor de placas paralelas foi 

ligado a uma fonte de tensão contínua podendo variar de – 1,5 V a 1,5 V.  

As questões B.2 e B.3 solicitam clicar nas opções para trabalhar com capacitores múltiplos e 

determinar medidas e visualização de grandezas como cargas elétricas nas placas, linhas de campo 

elétrico, capacitância total, energia armazenada e voltímetro. A figura 3 mostra o simulador ajustado de 

acordo com as instruções das questões citadas supra. Além de anotar os valores das grandezas pedidos na 

questão B.3 no quadro B.1, o aluno deveria verificar que a tensão da fonte era igual a soma das tensões 

nos capacitores (V = V1 + V2), pois o circuito foi montado em série. 

 

Figura 3: Funcionamento do simulador Capacitor do projeto PhET na opção Capacitores Múltiplos 

(Circuits: 2 em série) [4]. 

Os discentes fizeram as contas pedidas na questão B.4, usando as equações fornecidas na 

introdução (tensões dos capacitores 1 e 2, capacitância total, carga e energia armazenada), e tinham que 

verificar se os cálculos coincidiam com os valores determinados pelo simulador.   

Na questão B.5 o discente calculava os valores de cargas armazenados pelos dois capacitores (Q1 e 

Q2) e deveria observar a uniformidade da carga, ou seja, Q1 = Q2, característica de um circuito em série. 

A questão B.6 trabalhava com outro tipo de circuito: dois capacitores em paralelo, a figura 4 

mostra a respectiva imagem. A tensão elétrica em circuitos em paralelo é constante e o discente pôde 

verificar isso, assim como registrar as medidas das grandezas referentes no quadro B.2. 
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Figura 4: Funcionamento do simulador Capacitor do projeto PhET na opção Capacitores Múltiplos 

(Circuits: 2 em paralelo) [4]. 

Na questão B.7 o aluno determinava os valores da tensão dos capacitores (V1 e V2), capacitância 

equivalente (Ceq), carga Q e energia U, por meio das equações disponibilizadas na introdução. Depois 

deveria comparar com os dados do quadro B.2 e ver se a tensão se mantinha uniforme (V = V1 = V2). 

A última questão, B.8, solicitava o cálculo das cargas armazenadas de cada capacitor (Q1 e Q2) e 

observar que a carga total fornecida pela bateria se conservava, isto é, Q = Q1 + Q2. 

DISCUSSÕES 

As práticas A e B possibilitaram, respectivamente, o estudo de capacitores de placas paralelas e a 

associação desses componentes, submetidos a uma diferença de potencial elétrica contínua. Essas práticas 

permitiam a visualização das cargas acumuladas e das linhas de campo elétrico entre as placas do 

capacitor. Também era possível medir a diferença de potencial por um voltímetro, observar por meio de 

gráficos de barras os valores medidos da capacitância, carga da placa e energia armazenada. 

A prática A propunha atividades usando um capacitor de placas paralelas no vácuo e depois 

solicitava a inserção do dielétrico teflon entre as placas do mesmo. Essa comparação permitia observar o 

aumento na distribuição das cargas nas placas, à polarização do dielétrico e a uniformidade das linhas de 

campo elétrico. Isso se justifica, pois, o capacitor permanece ligado à bateria, mantendo constante a 

tensão elétrica e consequentemente o campo elétrico entre as placas. 
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A questão A.7 conduzia os estudantes a concluíram as seguintes relações: Cd/C = , Qd/Q =  e 

Ud/U = , pois a diferença de potencial V era mantida constante. Esse tipo de questão foge do ensino 

tradicional, pois incentiva o aluno a deduzir equações a partir de dados experimentais, mesmo que sejam 

simulados. Em geral o professor explica esse assunto dizendo que ao inserir um dielétrico entre as placas 

do capacitor ocorre um aumento do valor da capacitância, segundo a equação Cd = C. 

A questão A.8 perguntava as vantagens de se utilizar dielétricos entre as placas de capacitores. 

Esta foi explicada que o uso de dielétricos aumenta o valor da capacitância, da carga acumulada e da 

energia armazenada no capacitor e, ao mesmo tempo, protege as placas, pois evita com que sofram curto 

circuito num possível contato entre elas. 

A prática B explorava inicialmente a associação de capacitores em série e, em seguida, em 

paralelo, bem como cálculos relativos a grandezas: diferença de potencial, capacitância total (equivalente) 

e energia armazenada. 

Na parte sobre capacitores em série foi verificado que a tensão da fonte era igual à soma das 

tensões sobre os capacitores (V = V1 + V2) e que as cargas das placas permaneciam constantes (Q = Q1 = 

Q2). Já na parte sobre capacitores em paralelo foi confirmada a uniformidade das tensões de cada 

capacitor com a fornecida pela bateria (V = V1 = V2) e que a carga total armazenada era a somatória das 

cargas armazenadas de cada capacitor (Q = Q1 + Q2). 

A proposta didática de Macêdo e Dickman [12] apresenta certa similaridade com nosso trabalho, 

utilizando também as simulações do projeto PhET [4]. Esses pesquisadores apresentaram um roteiro de 

atividades sobre circuitos simples, ímãs, corrente elétrica e indução eletromagnética. O roteiro utilizado 

na introdução do tópico “Condutores e Isolantes” foi aplicado a uma turma do 3º ano do Ensino Médio e a 

análise dos dados obtidos, pela aplicação de pré-teste e pós-teste, indicaram que houve uma mudança 

conceitual dos participantes. Uma parte dessa proposta se dedicava ao estudo de lâmpadas ligadas em 

série e em paralelo, mostrando boas semelhanças com nosso trabalho que se dedicava ao estudo de 

capacitores ligados em série e em paralelo. Os conceitos explorados e discutidos no parágrafo anterior 

eram os mesmos. 

Embora não tenhamos feito questionários avaliativos como na proposta de Macêdo e Dickman 

[12], os alunos mostraram a resolução das atividades propostas e o professor observava e discutia as 

questões individualmente. De maneira geral, os alunos acertaram a maioria das questões, tanto na prática 

A como na prática B, cabendo ao professor sugerir poucas correções. 

CONCLUSÕES 

A simulação computacional pode ser um importante mecanismo complementar de ensino, 

principalmente a Física, ramo da Ciência fortemente experimental, onde a presença de ilustrações é 

essencial para ocorrer o aprendizado. Nesse campo, o projeto PhET [4] tem proporcionado diversas 

simulações interativas de ensino, não somente de Física, com em outras áreas: Química, Matemática e 

Ciências da Terra. A utilização de novas tecnologias no ensino atende a geração atual de jovens, 

denominados “nativos digitais” [13]. 



CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (01): 1202.1-16, 2018                Simulação Computacional no... 

1202.9 

 

Tomando como base a simulação Capacitor do projeto PhET desenvolvemos duas práticas de 

ensino: capacitores de placas paralelas e associação de capacitores. A prática A trabalhava com atividades 

sobre capacitor de placas paralelas no vácuo e com o dielétrico teflon, enquanto a prática B com 

atividades sobre capacitores ligados em série e em paralelo. As práticas foram realizadas na disciplina 

Laboratório de Física Geral III com discentes do curso de Licenciatura em Física 16/12/2016 e em 

03/02/2017 (2º semestre letivo de 2016), mas foram repetidas de forma análoga na mesma disciplina, em 

15/12/2017 (2º semestre letivo de 2017), para um total de 16 alunos. 

Ao final das práticas, os discentes mostravam as resoluções das questões, pois faziam parte da 

avaliação do professor. Esse as analisava e recomendava alterações, quando preciso, porém os alunos 

tiveram um bom aproveitamento, dado que a maior parte das respostas estava correta. Isso se justificou 

por ser uma atividade orientada e os discentes chamavam o professor sempre que tivessem dúvidas. Logo 

o processo de aprendizagem foi bem eficiente. Atividades que envolvem simulação computacional são 

envolventes e despertam a curiosidade dos alunos pelo tema, fato evidenciado nesse trabalho. Além disso, 

foi notado que também é apropriada como forma de aprendizado, visto que os participantes 

compreenderam bem o conteúdo Capacitores. 

Segundo o trabalho de Silvana S. Costa e Bianca M. Santos [15], poucos discentes do curso de 

Licenciatura em Física da UFAC ingressam com interesse em serem futuros docentes, devido 

provavelmente ao pouco contato tido com a profissão justamente por estarem iniciando o curso. Essa 

proposta didática pode contribuir positivamente na permanência dos discentes de Física, pois a simulação 

computacional de experimentos vai de encontro ao interesse dos jovens de hoje, os chamados “nativos 

digitais”, ao mesmo tempo, é uma proposta alternativa e complementar ao ensino tradicional. 

O uso de simulações contribui para aumentar o interesse dos discentes do curso de Licenciatura em 

Física em permanecerem no curso e atuarem como professores, bem como colaborou na formação de 

novos profissionais com métodos, técnicas e perspectivas diferentes para o Ensino de Física, auxiliando 

na alfabetização científica e na inovação educacional. 
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APÊNDICE A 

PRÁTICA A – CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS (SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL) 

Objetivos 
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 Visualizar o funcionamento de um capacitor de placas paralelas, sem e com dielétrico, 

bem como calcular a capacitância, a carga e a energia armazenada. 

Materiais utilizados 

 Computador e simulador PhET. 

Introdução 

Capacitor (ou condensador) é um componente eletrônico projetado para armazenar cargas 

elétricas, quando submetido a uma diferença de potencial (tensão elétrica). Ele tem dois terminais para 

polarizar (um positivo e outro negativo). Esses terminais são conectados por placas metálicas, 

normalmente de alumínio, e entre elas são colocadas um material dielétrico. Esse material dielétrico pode 

ser teflon, mica, cerâmica, porcelana e até mesmo o ar. Dielétrico é um material isolante, mas pode se 

tornar condutor quando exposto a certos valores de campo elétrico (rigidez dielétrica) [1].  

Capacitância (C) é definida como o quociente entre a variação de carga elétrica (Q) e a 

diferença de potencial (V) existente entre as placas: 
Q

C
V





. A unidade no Sistema Internacional de 

Unidades (SI) é o Farad (F). 

Um capacitor de placas paralelas é um dispositivo constituído de dois eletrodos planos iguais de 

área A, paralelos e afastados de uma distância d. A capacitância desse tipo de capacitor, sem 

preenchimento de dielétrico (no vácuo), é dada por 0

A
C

d
  , onde 0 é a permissividade eletrostática 

do vácuo (0  = 8,854 x 10-12 F/m). 

O carregamento de um capacitor ocorre ao transferir cargas de uma placa para outra. A figura A.1 

mostra como é feito o processo de carga das armaduras. Suponhamos que a carga total Q seja dividida em 

cargas infinitesimais dq e transferida de uma placa para outra. Esse fenômeno ocorre devido a corrente de 

deslocamento Id de Maxwell entre as placas do capacitor [2], dada por 
E

d 0I
t


 


, onde E  é o 

fluxo do campo elétrico: E E dA
 

   (a integral é feita sobre uma superfície gaussiana fechada). 

Essa corrente está associada à variação do fluxo elétrico com o passar do tempo e não é real, uma vez que 

não há deslocamento de corrente elétrica entre as placas do capacitor. 
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Figura A.1: Passagem de cargas de uma placa para outra em um capacitor. 

A energia total armazenada (U) no capacitor se obtém por integração, de q = 0 até q = Q, do 

trabalho W realizado pelo elemento de carga dq [2]: 

Q 2

0

q´ q´ Q
dW V´dq´ dq´ W dq´

C C 2C
      

O trabalho é armazenado como energia potencial U no capacitor [2]: 

2 2Q CV
U ou U

2C 2
   

Prática 

A.1. Acesse o endereço https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/capacitor-lab [3]. 

Clique em “COPIAR”. 

A.2. Clique em “Introdução”. Assinale as opções “Cargas da Placa”, “Linhas de Campo Elétrico”, 

“Capacitância”, “Carga da Placa”, “Energia Armazenada” e “Voltímetro”. Coloque a ponteira vermelha 

do voltímetro no polo positivo e a ponteira preta no polo negativo. 

A.3. Varie a tensão da pilha segundo os valores propostos do quadro A.1 (os valores de V 

poderão diferir um pouco da V proposta) e anote os valores obtidos para as grandezas V, C, Q e U. 

Observe e descreva o que está acontecendo com a distribuição de cargas e com as linhas de campo 

elétrico. 

Quadro A.1: Grandezas obtidas com capacitor sem dielétrico (no ar). 

V proposta (V) V (V) C (F) Q (C) U (J) 

1,5     

1,0     

0,0     

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/capacitor-lab
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- 1,0     

- 1,5     

A.4. Calcule os valores de C, Q e U usando as equações descritas na Introdução e confira com os 

dados obtidos do quadro A.1. 

A.5. Clique em “Dielétrico” e depois em “Ver cargas em excesso”. Podemos definir como  a 

constante dielétrica ou permissividade relativa do isolante utilizado. Sabendo disso, ajuste o material para 

teflon de  = 2,1. Aproxime lentamente o dielétrico das placas até inseri-lo completamente. Observe e 

descreva a mudança da distribuição de cargas nas placas, no interior do dielétrico e nas linhas de campo 

elétrico.  

A.6. Varie a tensão da pilha segundo os valores propostos do quadro A.2 (os valores de V 

poderão diferir um pouco da V proposta) e anote os valores obtidos para as grandezas V, Cd, Qd e Ud. 

Quadro A.2: Grandezas obtidas com capacitor com dielétrico (teflon). 

V proposta (V) V (V) Cd (F) Qd (C) Ud (J) 

1,5     

1,0     

0,0     

- 1,0     

- 1,5     

A.7. Faça a relação entre as grandezas (Cd/C, Qd/Q e Ud/U) do quadro A.2 com o quadro A.1. Com 

base nesses resultados escreva as fórmulas que relacionam essas grandezas com a constante dielétrica . 

A.8. Existe alguma vantagem em usar dielétricos entre as placas do capacitor? Explique.  

Referências 

[1] BENFICA, A.; MATTEDE, H. Mundo da Elétrica. Disponível em: 

<https://www.mundodaeletrica.com.br/como-funcionam-os-capacitores/>. Acesso em: 15 

dez. 2016. 

[2] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentals of Physics. Wiley, 10th Edition, 

Extended, 2013. 

[3] SOARES, A. R. PhET Interactive Simulations. Capacitor. Disponivel em: 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/capacitor-lab>. Acesso em: 15 dez. 2016. 

APÊNDICE B 

PRÁTICA B – ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES (SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL) 

Objetivos 

https://www.mundodaeletrica.com.br/como-funcionam-os-capacitores/
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 Estudar qualitativamente e quantitativamente a associação de capacitores em série e em 

paralelo. 

Materiais utilizados 

 Computador e simulador PhET. 

Introdução 

Circuitos elétricos são formados de diversos componentes e associados de várias maneiras. Muitas 

vezes é necessário montar certo arranjo para obter um determinado valor de capacitância, por exemplo. 

A figura B.1 apresenta uma associação em série de dois capacitores [1]. Neste caso as cargas 

acumuladas nos capacitores são iguais, isto é, Q1 = Q2 = Q. 

 

 

Figura B.1: Associação de dois capacitores em série. 

1 1 1 2 2

1 2

1 2 1 2

eq 1 2

Q C .V C .V

Q Q 1 1
V V V Q.

C C C C

1 1 1
(1).

C C C

 

 
      

 

 

 

Tirando o mínimo múltiplo comum da equação anterior e isolando Ceq, temos: 

1 2
eq

1 2

C .C
C (2).

C C



 

As equações 1 e 2 são equivalentes e a equação 2 é válida apenas para dois capacitores em série.  

Podemos generalizar a equação 3 para n capacitores em série: 
n

i 1
eq i

1 1
(3).

C C
  

A figura B.2 mostra um esquema de uma associação de dois capacitores em paralelo [1]. A 

diferença de potencial V é a mesma para os capacitores C1 e C2, ou seja, V1 = V2 = V. 
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Figura B.2: Associação de dois capacitores em paralelo. 

1 1 2 2

Q
C Q C .V e Q C .V.

V


   
  

A carga Q, fornecida pela fonte de tensão, é distribuída para os dois capacitores proporcionalmente 

as suas capacidades. 

1 2 1 2 1 2

eq 1 2

Q Q Q Q C V C V (C C ).V

C C C (4).

      

 
 

Generalizando para n capacitores: 
n

eq ii 1
C C (5).


  

Revisão: Energia armazenada no capacitor. 

2 2Q CV
U (6) ou U (7).

2C 2
 

 

Prática 

B.1. Acesse o endereço https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/capacitor-lab [2]. 

Clique em “COPIAR”. 

B.2. Clique em “Capacitores Múltiplos”. Assinale as opções “Cargas da Placa”, “Linhas de Campo 

Elétrico”, “Capacitância total”, “Carga armazenada”, “Energia Armazenada” e “Voltímetro”. 

B.3. Clique em “2 em Série” e ajuste os valores de V, C1 e C2 segundo o quadro B.1. Meça as 

tensões V1 e V2 sobre os capacitores C1 e C2, respectivamente, usando o voltímetro. Verifique se V = V1 + 

V2. Anote os valores obtidos para as demais grandezas no quadro B.1. 

Quadro B.1: Grandezas referentes a dois capacitores em série. 

Tensão da fonte V (V) 1,5 1,0 

C1 (F) 1,00x10-13 3,00x10-13 

C2 (F) 1,00x10-13 1,00x10-13 

V1 (V)   

V2 (V)   

Capacitância total Ceq (F)   

Carga armazenada Q (C)   

Energia armazenada U (J)   

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/capacitor-lab
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B.4. Calcule os valores V1, V2, Ceq, Q e U usando as equações descritas na Introdução e confira 

com os dados obtidos do quadro B.1.  

B.5. Calcule Q1 e Q2 e verifique se Q = Q1 = Q2. 

B.6. Clique em “2 em Paralelo” e ajuste os valores de V, C1 e C2 segundo o quadro B.2. Meça as 

tensões V1 e V2 sobre os capacitores C1 e C2, respectivamente, usando o voltímetro. Verifique se V = V1 = 

V2. Anote os valores obtidos para as demais grandezas no quadro B.2. 

Quadro B.2: Grandezas referentes a dois capacitores em paralelo. 

Tensão da fonte V (V) 1,5 1,0 

C1 (F) 1,00x10-13 3,00x10-13 

C2 (F) 1,00x10-13 1,00x10-13 

V1 (V)   

V2 (V)   

Capacitância total Ceq (F)   

Carga armazenada Q (C)   

Energia armazenada U (J)   

B.7. Calcule os valores V1, V2, Ceq, Q e U usando as equações descritas na Introdução e confira 

com os dados obtidos do quadro B.2. Veja novamente se V = V1 = V2. 

B.8. Calcule Q1 e Q2 e verifique se Q = Q1 + Q2. 

Referências 

[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentals of Physics. Wiley, 10 th Edition, 

Extended, 2013. 

[2] SOARES, A. R. PhET Interactive Simulations. Capacitor. Disponivel em: 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/capacitor-lab>. Acesso em: 15 dez. 2016. 


