
Fı́sica
Aula 6 – Eletrostática
por Eduardo Klein

A
pós o estudo dos fenômenos mecânicos,
nos quais a massa de um corpo tem fun-
damental importância, vamos analisar

os fenômenos elétricos. Aqui veremos que a
carga elétrica tem papel fundamental na des-
crição dinâmica de corpos eletricamente car-
regados. Faremos uma analogia com o que co-
nhecemos da mecânica e discutiremos a força
elétrica, energia potencial e trabalho.

Cargas elétricas

Os átomos, constituintes fundamentais da matéria,
são formados por três part́ıculas fundamentais:
prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons se
encontram no núcleo do átomo, apresentando carga
positiva e neutra, respectivamente. Já os elétrons se
encontram em nuvens eletrônicas em torno do núcleo,
e apresentam carga negativa. A carga elétrica é uma
propriedade intŕınseca da matéria, e é a responsável
pelos fenômenos elétricos que serão discutidos nessa
aula. A carga presente nos prótons e elétrons é cha-
mada de carga elétrica elementar, pois é o menor
valor de carga encontrado livremente na natureza,
sendo também quantizada, já que só podem existir
valores de carga múltiplos da carga elétrica elemen-
tar.

Carga elétrica do próton: e+ = +1, 6 × 10−19 C
Carga elétrica do elétron: e− = −1, 6 × 10−19 C

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade
de carga elétrica é o coulomb (C).

Um corpo é dito neutro quando possui o mesmo
número de prótons e elétrons, e eletrizado quando o
número de cargas negativas e positivas for diferente.

Para determinar a carga de um corpo, basta mul-
tiplicar o número de cargas elétricas em excesso pelo
valor da carga elétrica elementar, portanto:

Q = ne

onde Q é a carga total do corpo, n o número de
cargas em excesso e e o módulo da carga elétrica
elementar. A carga de um corpo é positiva se houver
prótons em excesso, e negativa se houver elétrons em
excesso.

Princı́pio da atração e repulsão

Quando dois ou mais corpos apresentam cargas
elétricas em excesso, a interação entre eles pode
originar dois tipos de forças: atrativas e repulsivas.
Caso os corpos apresentem cargas de mesmo sinal, a
força será repulsiva. Já se apresentarem cargas de
sinal contrário, a força será atrativa.

Condutores e isolantes

Os materiais isolantes, também chamados de
dielétricos, são aqueles que não possuem ou pos-
suem muito poucos elétrons livres na sua camada de
valência. Nesses materiais, os elétrons estão forte-
mente ligados ao núcleo, dificultando a movimentação
de cargas elétricas. Já os materiais condutores apre-
sentam elétrons livres na sua camada de valência,
fracamente ligados ao núcleo. Dessa forma, não se
opõe à movimentação de carga. Quando um mate-
rial isolante é carregado eletricamente, as cargas em
excesso se mantém no local espećıfico em que foram
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eletrizadas, enquanto nos materiais condutores as
cargas se distribuem por toda a superf́ıcie externa do
material, pois essa é a configuração onde as cargas
se encontram o mais longe posśıvel uma das outras.

Formas de eletrização

Eletrização por atrito

Ao atritar dois materiais diferentes, inicialmente neu-
tros, percebe-se que ambos ficam eletricamente car-
regados. Isso acontece porque um dos materiais
tem uma tendência maior de doar elétrons enquanto
o outro apresenta uma tendência maior de receber
elétrons. É importante notar que a quantidade to-
tal de cargas elétricas não é alterada (prinćıpio da
conservação de carga), há simplesmente uma trans-
ferência de elétrons de um material para o outro.
A chamada série triboelétrica é uma lista de dife-
rentes materiais ordenada de tal forma que, quando
atritados, o material mais acima da tabela fica positi-
vamente carregado, enquanto o material mais abaixo
na lista fica negativamente carregado.

Eletrização por contato

O processo de eletrização por contato acontece
quando um condutor, inicialmente carregado, en-
tra em contato com outro condutor que pode estar
neutro ou eletrizado. Ao colocar em contato um con-
dutor A, positivamente carregado, com um condutor
B, inicialmente neutro, parte dos elétrons livres de
B migram para A, fazendo com que B também fique
positivamente carregado. O mesmo acontece caso
A esteja negativamente carregado. Nesse caso, os
elétrons em excesso de A migram para B, fazendo
com que ambos apresentem eletrização negativa. Se
os condutores forem do mesmo material e dimensão,
a quantidade final de carga em cada um deles será a
média das cargas iniciais. Portanto, se A apresentar
carga +Q e B estiver neutro, a carga final em cada
um deles será +Q/2. Se A tiver carga Qa e B carga
Qb, a carga final em cada um será (Qa + Qb)/2.

Eletrização por indução

Ao aproximar um condutor A, positivamente carre-
gado, de um condutor B, inicialmente neutro, sem
que haja contato entre eles, os elétrons livres de B
serão atráıdos na direção de A, criando uma região
predominantemente negativa, enquanto o lado oposto
ficará predominantemente positivo. Esse processo

de separação de cargas é chamado de indução ele-
trostática. Nessa situação, se aterrarmos o condutor
B, elétrons migrarão da Terra para o condutor a fim
de neutralizar as cargas positivas em excesso. Ao
desfazer a conexão entre o condutor e a Terra, e afas-
tar o condutor A, perceberemos que B apresenta um
excesso de cargas negativas. Ou seja, no processo de
eletrização por indução, a carga final de B é oposta
à carga de A.

Lei de Coulomb

A Lei de Coulomb é uma equação que nos permite
calcular a intensidade da interação entre dois porta-
dores de carga, ou seja, o módulo da força que atua
sobre as cargas elétricas, e é definida como:

Fe =
kQ1Q2

r2
,

onde k é uma constante eletrostática que depende
do meio em que estão inseridas as cargas elétricas,
Q1 e Q2 são o módulo das cargas e r é a distância
entre elas. No vácuo, a constante k é chamada de
constante eletrostática do vácuo e denotada por k0.
Seu valor experimental é:

k0 = 9 × 109
N · m2

C2
.

A força elétrica obedece ao prinćıpio da atração
e repulsão, onde cargas iguais se repelem e cargas
opostas se atraem. Obedece também ao prinćıpio
da superposição, ou seja, para mais de duas cargas
envolvidas, é posśıvel calcular a força resultante como
sendo a soma de cada força individual.

Considerações:
Massa do elétron: 9, 1 × 10−31 kg;
Massa do próton: 1, 67 × 10−27 kg.

Campo elétrico

Toda carga elétrica produz uma alteração nas pro-
priedades elétricas em torno de si, o que chamamos
de campo elétrico. O campo elétrico não pode ser
visto ou medido diretamente, por isso utilizamos
uma carga de prova e observamos os efeitos sobre
ela. Sabemos que cargas elétricas exercem uma força
sobre si. Essa força se dá pela presença de uma
carga elétrica dentro do campo elétrico de outra. A
força elétrica é proporcional ao campo elétrico, dessa
forma, ao inserir uma carga de prova q no interior de
um campo elétrico e medir a força exercida sobre ela,
temos uma ideia da intensidade desse campo. Mas
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queremos um valor de campo elétrico que independe
do valor da carga de prova, assim, podemos dividir a
Lei de Coulomb pela carga de prova e ficamos com:

E = Fq,

ou também:

E =
kQ

r2
,

onde E é o campo elétrico, F a força elétrica, q a
carga de prova, Q a carga da qual queremos medir o
campo elétrico e r a distância entre nossa carga Q
e o ponto de análise. No S.I., a unidade de campo
elétrico é newton/coulomb (N/C).

O campo elétrico é uma grandeza vetorial, por-
tanto, possui módulo, direção e sentido. O sentido do
campo elétrico é o mesmo da força elétrica quando a
carga de prova é positiva, e oposto ao da força elétrica
quando a carga de prova é negativa. O campo elétrico
produzido por uma carga puntiforme positiva sem-
pre aponta para fora, enquanto o campo elétrico de
uma carga puntiforme negativa sempre aponta para
dentro. O sentido do campo elétrico produzido por
uma série de cargas elétricas é a soma vetorial de
cada um dos campos elétricos.

Linhas de força

As linhas de força são uma ferramenta utilizada para
representar um campo elétrico qualquer, apresen-
tando o mesmo sentido do vetor campo elétrico ponto
a ponto. Podemos representar um campo de maior
ou menor intensidade aumentando ou diminuindo o
número de linhas de força. Além disso, onde houver
uma maior concentração de linhas de força o campo
elétrico é mais intenso.

Energia potencial elétrica

O campo elétrico é um campo conservativo. Isso
significa que o trabalho realizado sobre uma carga ao
longo de um campo elétrico independe da trajetória,
dependendo apenas da posição inicial e final. Por-
tanto, a energia potencial entre duas cargas depende
apenas do módulo de suas cargas e da distância entre
elas. Assim:

Ep =
kQq

r
,

onde Q e q são as cargas e r a distância entre elas.
Como se trata de energia, sua unidade no S.I. é o
joule (J).

Potencial elétrico

O potencial elétrico V gerado por uma carga Q é
dado por:

V = Epq,

sendo Ep a energia potencial e q a carga de prova.
Ou seja, da mesma forma que encontramos o campo
elétrico dividindo a força elétrica pela carga de prova,
podemos encontrar o potencial elétrico dividindo a
energia potencial elétrica pela carga de prova, então:

V =
kQ

r
.

A unidade de potencial elétrico no S.I. é
joule/coulomb (J/C), também conhecida como volt
(V). O potencial elétrico pode ser positivo ou nega-
tivo, de acordo com o sinal da carga que o origina.
Para uma série de cargas, o potencial elétrico resul-
tante pode ser encontrado pela soma algébrica dos
potenciais elétricos individuais.

Superfı́cies equipotenciais

As superf́ıcies equipotenciais são superf́ıcies reais ou
imaginárias onde cada ponto apresenta o mesmo po-
tencial elétrico. No caso de uma carga elétrica no
vácuo, as superf́ıcies equipotenciais seriam forma-
das por todos os pontos que se encontram à mesma
distância da carga, sendo superf́ıcies imaginárias.
Um exemplo de superf́ıcie equipotencial real são os
materiais condutores. Qualquer condutor apresenta
o mesmo potencial elétrico ao longo de todo o seu
volume. As linhas de campo elétrico estão associadas
às linhas equipotenciais de forma que uma sempre
faz 90◦ com a outra.

Teorema do Trabalho - Energia

O chamado Teorema do Trabalho - Energia afirma
que o trabalho total realizado sobre uma part́ıcula é
igual a variação de sua energia cinética ou então igual
ao negativo da variação de sua energia potencial, ou
seja:

W = ∆K = −∆U,

sendo W o trabalho, ∆K a variação de energia
cinética e ∆U a variação de energia potencial.
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Trabalho realizado por uma força
elétrica

Da mecânica, sabemos que o trabalho pode ser de-
finido como o produto de uma força constante pelo
deslocamento, mas uma força elétrica dificilmente é
constante. Para isso, utilizamos o Teorema do Tra-
balho - Energia, analisando a variação da energia
cinética da carga, ou então a variação de sua energia
potencial. Lembremos que

V =
Ep

q
,

portanto:

Ep = qV.

Ao analisar o movimento de uma carga de um ponto
A a um ponto B, temos que:

∆Ep = Ep,B − Ep,A

∆Ep = qVB − qVA

∆Ep = q(VB − VA).

Pelo Teorema do Trabalho - Energia Potencial:

W = q(VA − VB).

No caso de um campo elétrico uniforme, podemos
usar a definição de trabalho da mecânica, já que a
part́ıcula estará sob efeito de uma força constante.
Sendo a força elétrica definida como o produto da
carga pelo campo elétrico, temos que:

W = qEd.

Relação entre Potencial e Campo
elétrico

Ao analisar o movimento de uma carga ao longo de
uma linha de força, temos que o trabalho é:

W = qEd.

Mas também podemos achar o trabalho a partir da
diferença de potencial entre os pontos A e B que
representam o ińıcio e o fim da trajetória:

W = q(VA − VB).

Podemos representar a diferença de potencial entre
A e B pela letra U , assim:

W = qU.

Igualando as equações:

qEd = qU

Ed = U

Ou seja, podemos relacionar uma diferença de
potencial a um campo elétrico ao multiplicar esse
campo pela distância entre os pontos A e B. Ainda,
é posśıvel escrever o campo elétrico como:

E = Ud.

Dessa forma, achamos uma nova unidade para campo
elétrico, o volt/metro (V/m).

Elétron-volt

O elétron-volt é uma unidade de energia que re-
presenta a energia adquirida por um elétron ao ser
acelerado do repouso ao longo de um campo elétrico
uniforme, entre dois pontos com diferença de poten-
cial igual a 1 volt. Assim:

1eV = 1, 6 × 10−19 J.

Cálculo do potencial elétrico

Quando temos uma distribuição uniforme de cargas
ao longo de um condutor esférico, podemos considerar
que toda sua carga está concentrada no centro da
esfera. Para calcular o potencial elétrico fora da
esfera, basta usar a equação:

V =
kQ

d
.

Para encontrar o potencial na superf́ıcie da esfera,
utilizamos a mesma equação, substituindo a distância
pelo raio da esfera. Agora, quando queremos encon-
trar o potencial no interior da esfera, temos que nos
atentar a uma propriedade muito importante: não
há diferença de potencial no interior de um condutor
em equiĺıbrio. O potencial dentro de um condutor é
constante, e igual ao potencial de sua superf́ıcie.
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