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E L E TR O S TÁ TI C A
E aí, galera do Me Salva!
Todos prontos para aprender mais um pedacinho da nossa querida Física? Espero que
sim, porque nesta apostila vamos começar a estudar a Eletrostática. Mas espera aí, o que é
Eletrostática? Pelo nome você deve estar pensando que é algo relacionado à eletricidade, certo?
Isso está corretíssimo! A Eletrostática é a primeira das três partes da eletricidade que iremos
estudar aqui no Me Salva!.
Alguma vez você já passou pela situação de tentar usar aquelas sacolinhas de
supermercado e não conseguir porque os dois lados dela pareciam grudados? Ou então já reparou
em como nosso cabelo fica arrepiado após o pentearmos? Pois então, agora tente adivinhar o que
estas duas situações simples têm em comum com os raios que acontecem durante as tempestades.
Difícil, né? A resposta disso está justamente no conteúdo que vamos aprender nessa apostila.
Todas essas situações são fenômenos eletrostáticos! Incrível como a Física explica coisas que
jamais imaginaríamos terem algo em comum, não é?
E aí, pronto para entender como todas essas coisas funcionam? É agora que começa a
parte massa do conteúdo! Se prepare e vamos lá!

C ARGA ELÉTRIC A

Vamos começar nossa apostila aprendendo o conceito de carga elétrica. Apesar de ser um
assunto novo em nosso estudo, muito provavelmente você já ouviu falar nele, não é? Esse conceito
pode parecer meio complicado de entender, pois não conseguimos ver as cargas elétricas com
nossos olhos, nem segurá-las em nossas mãos para dizer “olha, estou segurando uma carga
elétrica!”. Entretanto, apesar dessa primeira impressão, não há nada de muito complexo no
significado de carga elétrica. Assim como massa, ela simplesmente é uma propriedade que
compõem tudo que existe.
Lembra quando você estudou que a matéria era formada por átomos? Estes átomos não
eram formados por prótons, elétrons e nêutrons? Pois então, esses prótons e os elétrons são
justamente as cargas elétricas que vamos estudar aqui. Os prótons são cargas elétrica positivas e
os elétrons são cargas elétricas negativas. Mas o mais interessante vem agora: essas duas cargas
possuem o mesmo valor de carga elétrica, apenas com o sinal contrário! O valor destas cargas é
chamado carga elementar. A carga do próton é +1.6 × 10−19 𝐶 e a carga do elétron é −1.6 ×
10−19 𝐶. Mas espera aí! O que significa esse “C” depois dos valores das cargas do próton e do
elétron? É a unidade de carga elétrica! No Sistema Internacional essa unidade é o Coulomb (C),
em homenagem a Charles Augustin Coulomb, um cientista francês que determinou
qualitativamente a força que existe entre cargas elétricas.

E aí, já está preparado para alguns exercícios? Aproveite para treinar o que acabamos de
estudar!

Exercício 1: Leia as afirmativas abaixo e classifique como verdadeiras ou
falsas:
I – Na estrutura de um átomo, os prótons e os nêutrons estão localizados
no núcleo;
II – Um cátion tem carga positiva, pois recebeu carga de um próton livre;
III – Um íon é um átomo com carga total igual a zero;
a) V V F
b) V F F
c) F V F
d) F F F
e) V V V
Correta: B
Resolução em:
Módulo: IELS - INTRODUÇÃO E CARGA ELÉTRICA
Lista: IELS02EX - Exercícios de Compreensão #01 - carga elétrica

Exercício 2: Caso eu retire 10 elétrons de uma maçã, qual será a carga da
maçã?
a) -1,6 x 10^-19
b) 1,6 x10^-18
c) -1,6x10^-17
d) 1,6x10^-17
e) -1,6x10^-18
Correta: B
Resolução em:
Módulo: IELS - INTRODUÇÃO E CARGA ELÉTRICA
Lista: IELS04EX - Exercícios de Compreensão #03 - carga elétrica em um corpo

P RIN C ÍP IO S DA ELETRO S TÁTIC A

ATRAÇÃO E REP ULSÃO

Com certeza você já ouviu falar que os opostos se atraem, não é? Pois então, com
toda certeza essa expressão surgiu aqui! Esse princípio eletrostático diz que corpos com
cargas de mesmo sinal se repelem; já com cargas de sinais opostos, se atraem.

Importante saber! Sempre que um corpo eletrizado, positivamente ou negativamente
carregado, e um corpo neutro são colocados lado a lado, eles se atraem!

CONSERVAÇÃO DAS CARGAS ELÉTRICAS

Este princípio diz que nenhuma carga elétrica (próton ou nêutron) pode ser criada
ou destruída, apenas algumas delas podem ser transferidas entre os corpos. Sendo assim,
se isolarmos um sistema de cargas, a soma algébrica de todas as cargas deve permanecer
constante.

Muito importante! Lembre que os átomos não podem perder prótons, pois estão
fixados no núcleo. Mas e os elétrons? Os elétrons são livres! Os átomos podem perder
ou ganhar elétrons! Quando isso acontece, dizemos que o átomo está ionizado! Nomes

diferentes são dados para os átomos que ganham e que perdem elétrons. Esses nomes
são importantes e você precisa lembrar deles!
 Ânion é o nome dado ao átomo que ganha elétrons e se torna um íon negativo.
 Cátion é o nome dado ao átomo que perde elétrons se torna um íon positivo.

A C IÊN C IA P O R TRÁS DE ALGUN S MATERIAIS

MATERIAIS CONDUTORES

Você já ouviu falar que os metais conduzem eletricidade, certo? Pois então, os
materiais condutores como os metais, os gases ionizados, o solo e até mesmo o nosso
corpo, possuem uma propriedade específica que permite a movimentação das cargas
elétricas dentro deles: eles apresentam cargas elétricas móveis em sua estrutura.

MATERIAIS ISOLANTES O U DIELÉTRICOS

Nestes materiais não existe aquelas mesmas cargas móveis dos materiais
condutores. Aqui as cargas elétricas ficam estáticas, retidas onde aparecem. Em outras
palavras, elas não possuem liberdade para se movimentar dentro do corpo e por isso ele
não conduz eletricidade. Existem diversos exemplos desse tipo de material em nosso
cotidiano, mas você não pode esquecer desses aqui: borracha, cerâmica, vidro e água
pura.

Curiosidades! Não existem condutores e nem isolantes perfeitos! Além disso, um
material pode tornar-se condutor ou isolante dependendo das condições a que está
submetido! Um isolante pode se tornar condutor quando submetido a um campo
elétrico muito intenso.
Já ouviu falar em supercondutores? Esses materiais são classificados como isolantes
em condições normais, mas se tornam supercondutores quando resfriados a
temperaturas muito baixas.

P RO C ES S O S DE ELETRIZAÇ ÃO

ELETRIZAÇÃO P OR ATRI TO

Alguma vez você já sentiu um leve choque ao tocar a maçaneta de uma porta da
sua casa? Pois então, caso você já tenha passado por isso, saiba que o seu tapete foi o
culpado! Não entendeu? Vou te explicar: quando você caminha sobre um tapete de lã, o
atrito dos seus sapatos com o tapete faz com que algumas cargas (elétrons!!!!) sejam
arrancadas do tapete e se acumulem no seu corpo. Isso acontece porque corpos de
materiais diferentes, ao serem atritados, adquirem cargas elétricas diferentes. Os elétrons
de uma superfície são transferidos para outra, deixando um material com falta de elétrons
(eletrizado positivamente) e outro com sobra de elétrons (eletrizado negativamente).
Como seu corpo está com acúmulo de cargas, ao tocar a maçaneta você irá transferir
cargas para ela, sofrendo um leve choque em virtude dessa transferência.
Na eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com cargas de sinal
contrário, mas de mesmo módulo. Mas espera aí! Como eu vou saber qual corpo fica
positivamente carregado e qual fica negativamente? Isso depende das propriedades dos
materiais. Infelizmente, não existe um meio lógico para sabermos isso. Mas não se
preocupe! Algumas pessoas muito inteligentes fizeram alguns experimentos e
conseguiram organizar uma lista indicando a tendência a ganhar ou perder elétrons para
diferentes materiais; essa lista é chamada de série triboelétrica.

Para colocar isso que acabamos de ver em prática, basta esfregarmos um bastão
de vidro em um pano de lã. Ao fazermos isso, elétrons serão transferidos do vidro para a
lã, deixando-a com carga negativa! E o vidro, com que carga fica? Com uma carga
positiva, de mesma magnitude da carga negativa da lã!

Vale a pena ressaltar! A eletrização por atrito é o único processo de eletrização em
que ambos os corpos começam neutros!

ELETRIZAÇÃO P OR CONTATO ENTRE CORP OS
Este tipo de eletrização é o mais intuitivo de todos. Quando um corpo eletrizado
entra em contato com um corpo neutro ou com outro corpo carregado, acontece uma
transferência de elétrons entre os dois corpos. O resultado é o mais simples possível: o
corpo neutro também se eletriza! Uma informação fascinante é que, após se tocarem, os
corpos passam a se repelir! Mas como isso acontece? Os dois corpos acabam ficando com
carga de mesmo sinal, sendo este o sinal que o corpo eletrizado possuía no início.

A) CORPOS DE DIMENSÕES IGUAIS

Nesta situação em específico, a carga se distribui igualmente entre os corpos:

B) CORPOS DE DIMENSÕES DIFERENTES

E o que será que acontece quando dois corpos com dimensões diferentes são
colocados em contato? O maior corpo fica com mais carga! É muito importante que você
não esqueça que os sinais das cargas nos dois corpos permanecem sempre iguais!

Reforçando! Na eletrização por contato, os corpos podem ficar com cargas de
valores diferentes, mas sempre com mesmo sinal.

ELETRIZAÇÃO P OR INDU ÇÃO

Ao contrário das últimas duas eletrizações que vimos, aqui não há contato entre
os corpos! A eletrização por indução acontece de uma maneira diferente. Olha só: imagine
que aproximamos um bastão eletrizado de um corpo neutro. Devido à proximidade do
bastão eletrizado, o corpo neutro sofre indução (separação de cargas), o que faz surgir
uma região negativa e outra positiva (conhecido como polarização!). Agora vem um
detalhe muito importante! O corpo, apesar de estar polarizado, não perdeu nenhuma
carga. Sendo assim, ele permanece neutro, certo? Se liga no desenho abaixo:

No próximo passo, faz-se uma ligação do corpo com a Terra. Ocorre, então,
transferência de elétrons entre eles! A Terra doa elétrons para o corpo (antes neutro),
fazendo com que ele adquira carga de sinal contrário à do bastão eletrizado – neste caso,
negativa.

Agora vem a malandragem do problema! E se cortarmos o fio que liga o corpo à
Terra? Se fizermos isso, as cargas ficarão presas no corpo, mantendo-o com o mesmo
sinal!

Agora é sua vez de praticar! Aproveite estes exercícios para testar se você
conseguiu entender tudo sobre os processos de eletrização:

Exercício 3: Considere as afirmações a seguir a respeito da eletrificação
por atrito:
I – para acontecer a eletrização por atrito, é necessário que sejam dois
materiais diferentes;
II – após a eletrização por atrito, o módulo das cargas é igual nos dois
materiais, mas seus sinais são opostos;
III - após a eletrização por atrito, o módulo das cargas é diferente nos dois
materiais, mas seus sinais são opostos;
Quais dessas afirmações são verdadeiras?
a) I e II
b) I, II e III
c) III
d) II e III
e) I e III
Correta: A
Resolução em:
Módulo: PROE - PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃ O
Lista: PROE02EX - Exercícios de Compreensão #01 - Eletrização por atrito

Exercício 4: Considere as afirmações a seguir sobre eletrização por
contato:
I – sempre que conectarmos um corpo eletrizado com a Terra, o corpo
tende a ficar neutro;
II – quando ocorre eletrização por contato em corpos de mesmo tamanho,
todos terminam com o mesmo potencial elétrico (sinal);
III – corpos maiores ficam com maior quantidade de carga após o contato;
Quais dessas afirmações são verdadeiras?
a) I e II
b) I e III
c) I, II e III
d) II
e) II e III
Correta: C
Resolução em:
Módulo: PROE - PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃ O
Lista: PROE04EX - Exercícios de Compreensão #01 - Eletrização por contato

Exercício 5: Qual das alternativas a seguir descreve de forma adequada
uma eletrização por indução?
a) Quando encostamos um corpo carregado em um corpo neutro, ambos
os corpos terminam o processo eletrizados.
b) Quando aproximamos um corpo eletrizado positivamente de um
corpo aterrado, cargas negativas passam da Terra para o corpo
aterrado. Desta forma, cortamos o fio que conecta o corpo à Terra,
depois afastamos o corpo positivamente eletrizado, de maneira que
os dois corpos ficam eletrizados com sinais iguais.
c) Quando aproximamos um corpo eletrizado positivamente de um
corpo aterrado, cargas negativas passam da Terra para o corpo
aterrado. Desta forma, independentemente do que façamos a seguir,
as cargas permanecem eletrizadas.
d) Quando esfregamos diferentes materiais, existe transferência de
cargas, o que torna os corpos eletrizados.

e) Quando aproximamos um corpo eletrizado positivamente a um corpo
aterrado, cargas negativas passam da Terra para o corpo aterrado.
Desta forma, cortamos o fio que conecta o corpo à Terra, depois
afastamos o corpo positivamente eletrizado, de maneira que os dois
corpos ficam eletrizados com sinais opostos.
Correta: E
Resolução em:
Módulo: PROE - PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃ O
Lista: PROE08EX - Exercícios de Compreensão #02 - Eletrização por indução

Exercício 6: (UFRGS) Você dispõe de duas esferas metálicas, iguais e
inicialmente descarregadas, montadas sobre pés isolantes, e de um bastão
de ebonite carregado negativamente. As operações de I a IV devem ser
colocadas numa ordem que descreve uma experiência em que as esferas
sejam carregadas por indução.
I – Aproximar o bastão de uma das esferas.
II – Encostar as esferas.
III – Separar as esferas
IV – Afastar o bastão.
Qual a opção que melhor ordena as operações?

a) I, II, IV, III
b) III, I, IV, II
c) IV, II, III, I
d) II, I, IV, III
e) II, I, III, IV
Correta: E
Resolução em:
Módulo: PROE - PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃ O
Lista: PROEEX - Exercícios de Fixação #04

LEI DE C O ULO MB (F O RÇ A ELÉTRIC A)

Lembra daquele cientista que eu citei no início da apostila? Aquele que deu nome à
unidade de carga elétrica? Pois é, o cara foi tão importante para a Eletrostática que uma de suas
descobertas virou uma Lei da Física! Estudando a interação entre as cargas elétricas, ele
estabeleceu a seguinte lei:

“A intensidade da força de atração ou repulsão entre cargas elétricas pontuais é diretamente
proporcional ao produto das mesmas e inversamente proporcional ao quadrado da distância
que as separa.”

Espera aí, quanta complicação! Vamos pensar nisso de um jeito que já conhecemos.
Lembra da Lei de Newton da Gravitação, que vimos na apostila de Gravitação? Pois então, aqui
a história é muito parecida. No lugar das massas estão as cargas pontuais (Q1 e Q2) separadas por
uma distância d. No lugar da constante de gravitação universal “G” temos a constante eletrostática
“k”, que está relacionada ao meio em que se localizam as cargas elétricas. Ela vale
aproximadamente 9.109 Nm²/C² no vácuo e no ar.

A direção da força entre essas duas cargas pontuais é dada por uma reta traçada entre as
cargas. E o sentido? Justamente aqui vem a grande diferença para a Lei de Newton! Essa força
pode ter dois sentidos, afastando ou atraindo um corpo do outro, ao contrário da força
gravitacional, que é sempre atrativa. Se forem cargas de mesmo sinal, elas são repelidas; se
estivermos falando de cargas de sinais opostos, esta força tem o sentido de atrair as cargas entre
si!

O ESTUDO GRÁFICO DA LEI DE COULOMB

Aqui também podemos fazer uma comparação com a força gravitacional!
Conforme a distância entre as cargas aumenta, a força elétrica entre elas diminui com o
quadrado dessa distância. Se liga: na prática isso quer dizer que se a distância entre as
duas cargas aumentar duas vezes, a intensidade da força elétrica entre elas irá diminuir
quatro vezes; se a distância diminuir duas vezes, a intensidade da força irá aumentar
quatro vezes e assim por diante! E o gráfico disso, como será que fica? Exatamente da
forma mostrada aqui embaixo, se liga!

É importante saber! A intensidade da força calculada pela lei de Coulomb é a força
em cada carga. As forças de interação entre as duas cargas são um par ação e
reação.

Aqui tem mais dois exercícios para você praticar:

Exercício 7: Um corpo puntiforme de carga +2C e outro de carga -4C
estão separados por uma distância de 2m. Se a interação entre os corpos
ocorre no vácuo (k=9x109 Nm²/C²), qual o módulo da força e qual a sua
forma?
a) 1,8 x 10^10N, repulsiva
b) 1,8 x 10^10N, atrativa
c) 9 x 10^9N, atrativa
d) 9 x 10^9N, repulsiva
e) 1,8 x 10^11N, atrativa
Correta: B
Resolução em:
Módulo: LCFE - LEI DE COULOMB (FORÇAS ELÉTRICAS)
Lista: LCFE02EX - Exercícios de Compreensão #02- Lei de Coulomb 1

Exercício 8: Considere dois elétrons separados por uma distância r.
Qual(is) afirmativa(s) sobre as forças exercidas por eles é(são)
verdadeira(s)?
I - Cada elétron exerce sobre o outro uma força de atração.
II - A força não depende da carga do elétron, apenas da distância entre os
elétrons.
III - Cada elétron exerce sobre o outro uma força de repulsão.
a) I, II e III
b) II e III
c) I
d) III
e) II
Correta: D
Resolução em:
Módulo: IELS - INTRODUÇÃO E CARGA ELÉTRICA
Lista: IELS06EX - Exercícios de Compreensão #02 - atração e repulsão

C AMP O ELÉTRIC O

Vamos novamente relembrar algumas coisas lá da Gravitação para facilitar nossa
aprendizagem. Lembra de como funciona a gravidade que o planeta Terra causa nos objetos?
Através da força gravitacional, certo? Algo bem impressionante que vimos sobre essa força é que
ela atua sobre os objetos sem precisar estar em contato com eles. Lembra disso? Pois então,
chamamos isso de uma força de campo. Mas espera aí, o que isso tem a ver com o que estamos
estudando? Tudo! Essa mesma propriedade existe na força elétrica!
Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, agora envolvendo cargas elétricas. A
presença de uma carga (Q1) em uma região do espaço afeta eletricamente o espaço em torno dela,
de forma que, ao colocarmos nesta região outra carga elétrica (Q2), essa carga sentirá uma força.
Mas que força é essa? A força elétrica, que acabamos de estudar na Lei de Coulomb! Mas não é
só isso; sabendo que essa carga (Q1) exerce uma força na carga (Q2) sem necessariamente
precisar tocá-la, podemos comprovar que a força elétrica é uma força de campo.

Curiosidade! Você já se perguntou como os tubarões conseguem encontrar suas presas quando estão
caçando no fundo do mar? Com os olhos é que não é! O fundo do mar possui praticamente
nenhuma luz, impedindo que qualquer animal enxergue. Mas então como eles caçam? A seleção
natural deu um jeito nisso! Os tubarões são equipados com receptores especializados em suas
narinas, capazes de sentir o campo elétrico extremamente fraco que é gerado pelas outras criaturas
que nadam pelo oceano.

Mágico como a Física e a Biologia se misturam, não é?

VETOR CAMP O ELÉTRICO

Já sabemos que o local do espaço onde a força elétrica atua é chamado de campo
elétrico. Mas existe uma informação sobre esse campo que ainda não temos: qual é a
direção dele? Chamamos essa direção do campo em um certo ponto de vetor campo
elétrico (E). Mas como descobrimos esse vetor? Ele é o valor da força elétrica F agindo
em uma carga de prova (q) colocada no ponto que desejamos, dividida pela carga de
prova. Em termos matemáticos, o módulo desse vetor é dado pela seguinte relação:

A direção desse vetor é sempre a mesma direção da força elétrica. Ele pode
possuir dois sentidos: o mesmo da força (F), se a carga de prova for positiva, ou o oposto
ao da força(F), se a carga de prova for negativa.

LINHAS DE CAMP O
Para representar a distribuição desse vetor campo elétrico (E) em diversos pontos
de uma região do espaço, usamos o recurso de linhas de campo ou linhas de força. O que
você precisa saber sobre essas linhas é o seguinte:

1. O vetor campo elétrico é tangente à linha de campo em cada ponto do espaço
e tem o mesmo sentido delas;
2. O campo elétrico é mais intenso onde as linhas estão mais próximas.
3. As linhas de campo começam nas cargas positivas e terminam nas cargas
negativas;
4. Duas linhas de campo nunca se cruzam.

CAMP O ELÉTRICO P RODU ZIDO P OR UMA CARGA P ONTUAL

Já sabemos que as cargas elétricas geram campos elétricos ao seu redor, certo?
Mas como é o formato destes campos? Quais são os vetores do campo elétrico em torno
das cargas? É exatamente isto que vamos ver agora!
O campo elétrico gerado por cargas pontuais sempre aponta para dentro ou para
fora da carga, dependendo do sinal que ela possui. Se liga nessa imagem:

Agora que nós temos essa imagem fica fácil, né? O campo elétrico em cargas
positivas aponta para fora da carga! Em cargas negativas, aponta para dentro! Mas espera
aí, ainda falta uma coisa muito importante. Como descobrimos o valor desse campo
elétrico? É simples: temos uma equação que nos permite encontrá-lo!

Esta equação relaciona o valor da carga pontual (Q) com a distância (d) dessa
carga até o ponto onde desejamos saber o valor do campo elétrico. Vale a pena ressaltar
que esse campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância!

CAMP O ELÉTRICO ENTRE DUAS CARGAS P ONTUAIS

Mas e se colocarmos duas cargas pontuais lado a lado, como será o campo elétrico
entre elas? Primeiro vamos analisar o campo entre duas cargas com sinais diferentes.
Como já vimos anteriormente, o campo elétrico em cargas positivas aponta para
fora da carga e, em cargas negativas, aponta para dentro. Exatamente esse será o
comportamento do campo entre elas! Ele vai sair da carga positiva e entrar na carga
negativa, exatamente como mostrado abaixo!

E entre cargas de mesmo sinal, como esse campo vai se comportar? Neste caso é
mais fácil irmos direto para o desenho:

Como as linhas de campo apenas saem das cargas positivas (ou apenas entram
nas cargas negativas), então esse movimento de repulsão vai acontecer. As linhas de
campo irão se dispersar para todas as direções.

CAMP O ELÉTRICO UNIFO RME (CEU)
Esse caso é o mais simples que iremos ver nos problemas! Ele acontece quando
temos duas placas planas paralelas infinitas. Infinitas? Como assim? Calma, é só um
modo de expressar que o comprimento das placas é muito maior do que a distância entre
elas. Estas placas estão carregadas com cargas de mesmo módulo, mas com sinais
opostos, isto é, uma positiva e outra negativa. Neste caso, o campo elétrico terá o mesmo
módulo em qualquer ponto entre elas. Se liga nessa imagem aqui embaixo, ela representa
o que é esse campo elétrico uniforme:

Note que as linhas de campo devem ser equidistantes e paralelas no campo
elétrico uniforme.

Agora é sua vez de praticar. Aproveite estes exercícios para testar o seu
conhecimento sobre campo elétrico.

Exercício 9: Sobre uma carga desconhecida age uma força elétrica de 12
N com sentido oposto ao do campo elétrico da região em que a carga está
imersa. Sabendo que o campo elétrico dessa região é de 4 N/C, podemos
afirmar que a carga elétrica desconhecida:
a) é positiva e tem valor 3 C.
b) é positiva e tem valor 1/3 C.
c) é negativa e tem valor 3 C.
d) é negativa e tem valor 1/3 C.
e) não é possível afirmar nada sobre a carga.
Correta: C

Resolução em:
Módulo: CEAA - CAMPO ELÉTRICO I
Lista: CEAA02EX - Exercícios de Compreensão #01

Exercício 10: A força elétrica que age sobre uma carga de 2 C imersa em
um campo elétrico de módulo 8 N/C é:
a) 1 N
b) 2 N
c) 4 N
d) 8 N
e) 16 N
Correta: E
Resolução em:
Módulo: CEAA - CAMPO ELÉTRICO I
Lista: CEAA02EX - Exercícios de Compreensão #02

Exercício 11: Qual dos vetores melhor representa o campo elétrico
produzido pela carga +Q no ponto P da imagem abaixo?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Correta: D
Resolução em:
Módulo: CEAA - CAMPO ELÉTRICO I
Lista: CEAA04EX - Exercícios de Compreensão #04

Exercício 12: Sobre o campo elétrico, afirma-se:
I - Quanto mais próximas as linhas de campo elétrico, mais intenso é o
campo elétrico nessa região.
II - O campo elétrico é nulo no ponto médio da reta que liga duas cargas
de mesmo sinal.
III - As linhas de campo elétrico representam o comportamento exato
(módulo, direção e sentido) do vetor campo elétrico.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
Correta: A
Resolução em:
Módulo: CEAA - CAMPO ELÉTRICO I
Lista: CEAA06EX - Exercícios de Compreensão #03

Exercício 13: Sobre o módulo do campo elétrico, afirma-se:
I - Independe do meio em que a carga está.
II - É diretamente proporcional ao módulo da carga que o gerou.
III - Depende do valor da carga teste que se usou para determinar o valor
do campo.
Está(ão) correta(s):

a) Apenas II.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
Correta: A
Resolução em:
Módulo: CEBA - CAMPO ELÉTRICO II
Lista: CEBA02EX - Exercícios de Compreensão #03

Exercício 14: Duas placas paralelas, A e B, geram um campo elétrico
uniforme como representado na imagem abaixo:

Sobre essa situação, é possível afirmar que:
a) A placa A tem carga positiva e a placa B tem carga negativa.
b) A placa A tem carga negativa e a placa B tem carga positiva.
c) O campo não é uniforme.
d) A placa A tem o dobro de valor de carga que a placa B.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
Correta: A
Resolução em:
Módulo: CEBA - CAMPO ELÉTRICO II
Lista: CEBA06EX - Exercícios de Compreensão #02

P O TEN C IAL ELÉTRIC O E EN ERGIA P O TEN C IAL ELÉTRIC A

P OTENCIAL ELÉTRICO ( V)

Você precisa prestar bastante atenção agora! Esse é um conceito abstrato, difícil
de relacionar com algo intuitivo. Então, vamos aprender isso juntos! Imagine um ponto
situado em um campo elétrico. Existe um potencial elétrico (V) associado a este ponto.
Sabe o que significa esse potencial? Ele representa a energia que seria necessária para
trazer uma carga de um coulomb até esse ponto. É importante você saber isso! Em geral,
tomamos como referencial o infinito, isto é, consideramos que estamos trazendo a carga
do infinito até o ponto determinado.
Note que será necessário gastar uma energia para trazer uma carga de (q)
coulombs do infinito até algum ponto P. Essa energia ficará armazenada no sistema na
forma de Energia Potencial Elétrica, dada pela seguinte equação:

Lembra que energia era medida em Joule (J) e que a intensidade de uma carga é
expressa em coulomb (C)? Pois então, vamos usar este fato para deduzir a unidade do
potencial elétrico. Isolando o potencial elétrico na equação, temos o seguinte:

Através disso podemos perceber que a unidade de Potencial Elétrico é o J/C,
também conhecido como Volt (V)!

POTENCIAL ELÉTRICO DEVIDO A UMA CARGA PU NTIFORME

Acabamos de ver que, para existir potencial elétrico, necessariamente deve haver
um campo elétrico, não é? Isso mesmo! Agora vamos relacionar as coisas! Também já
aprendemos que uma carga elétrica puntiforme gera um campo elétrico, certo? Como

podemos, então, relacionar o potencial elétrico com uma carga elétrica puntiforme? Isso
é muito simples! Considerando um ponto aleatório situado a uma distância (d) de uma
carga elétrica puntiforme (Q), essa relação é dada pela seguinte equação:

Repare que nesta expressão, ao contrário do que acontecia quando estamos campo
elétrico, não estamos utilizando o módulo da carga. Aqui o sinal da carga elétrica importa!
O potencial elétrico pode ser tanto positivo quanto negativo.

ENERGIA P OTENCIAL ELÉTRICA (EP E)

Boa notícia! Já vimos isso anteriormente enquanto estudávamos potencial
elétrico! Mas, como Física nunca é demais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais
nisso: imagine uma carga elétrica positiva (Q) em uma região do espaço. Se tivermos
interesse em trazer outra carga elétrica positiva (q) até as proximidades da carga anterior,
haverá repulsão entre elas, certo? E teremos que gastar energia para vencer as forças
elétricas que repelem as cargas? Claro que sim!
Se liga nessa outra situação: se mantivermos aquelas duas cargas positivas
paradas próximas uma da outra, a tendência delas será cada uma ir para um lado diferente,
concorda? Pois então, essa energia de repulsão que ficará acumulada no sistema é
justamente a Energia Potencial Elétrica (Epe). Essa energia dependerá da intensidade das
cargas (q e Q) e da distância (d) entre elas!

Vale relembrar! Assim como todas as formas de energia no SI, a Energia Potencial
Elétrica é medida em Joules (J).

PROPRIEDADES DO POTENCIAL ELÉTRICO

Quando estamos tratando de potencial elétrico, existem algumas propriedades
dele que você precisa lembrar. Por isso, se liga!
Lembra das grandezas escalares? O potencial elétrico é uma delas! Ele é
representado apenas por um número. Pense que o potencial elétrico é fruto das cargas e
pode ser visto nas linhas de campo que elas geram. Sendo assim, o valor desse potencial
elétrico sempre diminui conforme andamos no mesmo sentido dessas linhas de campo.
Para cargas positivas, como as linhas "saem" da carga, o potencial elétrico diminui
quando nos afastamos dela. Já em cargas negativas, como as linhas de campo estão
entrando na carga, o potencial elétrico diminui quando nos aproximamos da carga
Agora fica fácil de deduzir como as cargas se movimentam quando abandonadas
em um campo elétrico: cargas positivas tendem a se deslocar para pontos de menor
potencial; cargas negativas tendem a se deslocar para pontos de maior potencial.

SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS

Superfícies equipotenciais são muito simples! Elas são um conjunto de pontos
que apresentam o mesmo potencial elétrico. Em outras palavras, o potencial elétrico (V)
é constante em todos os pontos de uma superfície equipotencial. Existem duas
propriedades das superfícies equipotenciais que são muito importantes e merecem um
esforço para serem lembradas. A primeira propriedade é que elas são sempre
perpendiculares às linhas de campo; a segunda diz que o trabalho realizado pelo campo
elétrico de uma carga que se desloca sobre uma superfície equipotencial é nulo.

TRABALHO REALIZADO P ELO CAMPO ELÉTRICO (W)

Lembra o que é trabalho? Aquele mesmo que falamos na apostila de Energia!
Pois então, ele possui uma aplicação aqui também! Conforme uma carga é deslocada entre
dois pontos dentro de um campo elétrico, a força elétrica sentida por essa carga realiza
trabalho sobre ela. Em outras palavras, a força do campo elétrico transfere energia para a
carga. Mais uma vez, é muito importante saber calcular o valor desse trabalho! A equação
abaixo permite fazer esse cálculo:

em que VA e VB são os valores do potencial elétrico nos pontos inicial e final,
respectivamente.

Observações importantes!
 O trabalho da força elétrica não depende do caminho;
 O trabalho será positivo quando o deslocamento for a favor da força elétrica;
 O trabalho será negativo quando o deslocamento for contra a força elétrica.

E aí, vamos praticar? Temos três exercícios para você fazer o teste!

Exercício 15: Em uma aula de Física, todos os alunos estavam muito
aflitos com as confusões geradas pelos valores que podem ter o campo
elétrico e o potencial elétrico gerado por cargas de diferentes sinais. Em
certo momento, um aluno se levanta da cadeira e diz a seguinte frase:

"O campo elétrico e o potencial elétrico sempre terão módulo maior que
zero, contudo, o valor de potencial elétrico pode ser menor que zero."

Com base na frase do aluno, é possível afirmar que:
a) Está correta.
b) Está incorreta, pois o módulo do potencial elétrico pode ser menor
que zero.
c) Está incorreta, pois o módulo tanto do campo elétrico quanto do
potencial elétrico podem ser menores que zero.
d) Está incorreta, pois como o campo elétrico é um vetor, não faz
sentido calcularmos seu módulo.
e) Está incorreta, pois como o potencial elétrico é um vetor, não faz
sentido calcularmos seu valor.
Correta: A
Resolução em:
Módulo: PEAA - POTENCIAL ELÉTRICO I
Lista: PEAA04EX - Exercícios de Compreensão #01

Exercício 16: A figura abaixo mostra as linhas de campo elétrico em
determinada região do espaço.

Uma carga positiva é colocada em A, uma carga neutra em B e uma carga
negativa em C. Inicialmente, as cargas estão em repouso.
Assinale a alternativa que contenha uma afirmação verdadeira.
a) A carga em A se movimenta contra o sentido das linhas de campo
elétrico.
b) A carga em B se mantém em repouso, pois o campo elétrico nesse
ponto é nulo.
c) A carga em C se movimenta contra o sentido das linhas de campo.
d) O módulo do campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em
C.
e) O campo elétrico em B é o que tem menor módulo.
Correta: C
Resolução em:
Módulo: PEBA - POTENCIA L ELÉTRICO II
Lista: PEBA02EX - Exercícios de Compreensão #01

Exercício 17: As superfícies equipotenciais em torno de uma carga
pontual são:
a) Círculos concêntricos com o ponto onde a carga se encontra.
b) As superfícies das esferas concêntricas com o ponto onde a carga se
encontra.
c) Linhas paralelas às linhas de campo da carga.
d) As superfícies dos cubos concêntricos com o ponto onde a carga se
encontra.
e) As superfícies de tetraedros concêntricos com o ponto onde a carga
se encontra.
Correta: B
Resolução em:
Módulo: PEBA - POTENCIA L ELÉTRICO II
Lista: PEBA04EX - Exercícios de Compreensão #01

C O N DUTO R EM EQ UILÍBRIO ELETRO S TÁTIC O

Você pode olhar esse nome estranho e se assustar, mas não se preocupe, o nome parece
mais complicado do que realmente é! Para começar, a primeira coisa que precisamos definir é o
que é equilíbrio eletrostático. Vamos lá! Um corpo condutor (pode ser um carro, um avião ou
qualquer coisa feita de material condutor) está em equilíbrio eletrostático quando não há
movimento ordenado de cargas em seu interior ou superfície. É necessário que fique claro: não
há movimento de cargas! Existem cargas elétricas no corpo, elas só não se movimentam!
Agora ficará fácil notar a importância de termos estudado as forças de repulsão, pois elas
serão importante para explicar em detalhes o que acontece nos condutores! Em função de
possuírem o mesmo sinal, os elétrons livres sempre buscam ficar o mais distante possível uns dos
outros. Agora vamos pensar: onde eles poderiam ficar, de maneira que a distância entre eles seja
a maior possível? No interior? Justamente o contrário, no exterior, na superfície! Sendo assim,
isso nos permite dizer que as cargas sempre se encontram na superfície externa do condutor
quando ele está em equilíbrio.

Importante saber! Em um condutor esférico isolado, em função da sua simetria, as cargas
irão se distribuir de maneira uniforme na superfície externa. Contudo, se o condutor
apresentar uma geometria irregular, as cargas irão se distribuir de maneira não uniforme pela
superfície, localizando-se em maior densidade nas pontas do condutor.

P ROP RIEDADES

DOS

CON DUTORES

EM

EQUILÍBRI O

ELETROSTÁTICO

Existem alguns detalhes fundamentais que você precisa saber quando tratamos
de condutores em equilíbrio eletrostático. Vamos estudá-los agora!

1. O campo elétrico no interior do condutor é sempre nulo;

2. O potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos do interior e da superfície
do condutor;

3. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície em todos os pontos.

CONDUTORES ESFÉRICOS EM EQUILÍBRIO ELETRO STÁTICO

Este tópico vale uma atenção especial, pois a maioria dos problemas que teremos
que resolver envolve condutores esféricos (nome bonito para se referir a uma esfera oca
carregada). Mas não se assuste! Este é apenas um caso particular de tudo que já vimos
antes.

Como em todos os condutores em equilíbrio, o campo elétrico no interior dessa
esfera será nulo!

E para pontos próximos à superfície externa desse condutor, qual será o valor do
campo elétrico? É simples! Basta pensarmos nessa esfera como uma carga pontual
localizada bem em seu centro. Se pensarmos assim, basta utilizarmos a equação que
vimos anteriormente para o campo elétrico ao redor de cargas pontuais, apenas
substituindo a distância da equação pelo raio da esfera.

Podemos utilizar o mesmo princípio para descobrir o valor do campo elétrico no
exterior da esfera. Basta utilizarmos a distância (d) como sendo a distância do ponto em
que desejamos encontrar o valor do campo elétrico até o centro da esfera.

Fazendo a análise gráfica de tudo que acabamos de ver, teremos a seguinte
representação:

Agora vamos ver como o potencial elétrico se comporta nessa esfera. Como em
todos os outros condutores, o potencial é o mesmo em todos os pontos do interior e da
superfície da esfera.

E nos pontos externos à esfera, como o potencial se comporta? Para responder
isso vamos repetir aquela mesma análise que fizemos para o campo elétrico: tratar esse
condutor como uma carga pontual localizada bem no centro da esfera, ou seja, vamos
utilizar aquela mesma equação que vimos anteriormente para o potencial elétrico ao redor
de uma carga pontual. A única diferença é que agora consideraremos a distância até o
centro da esfera para o cálculo.

Fazendo a análise gráfica de tudo que acabamos de ver, teremos a seguinte
representação:

GAIOLA DE FARADAY

Com certeza você já ouviu falar que os físicos são todos meio loucos, não é? Pois
então, eles até podem ser meio loucos, mas eles literalmente confiam sua vida em suas
descobertas! Uma das provas disto é justamente o experimento que vamos estudar agora,
chamado Gaiola de Faraday.
Imagine uma gaiola toda feita de metal (pense em uma cabine telefônica!)
conectada direto a um gerador eletrostático de alta voltagem. Conforme acabamos de

estudar sobre condutores em equilíbrio eletrostático, por mais que toda superfície da
gaiola esteja eletrizada, em seu interior o campo elétrico deve ser nulo, concorda? Pois
então, um cientista chamado Michael Faraday fez exatamente isso que acabamos de
descrever. Até aí tudo bem, certo? Mas agora vem a parte extraordinária. Ele confiava
tanto que essa teoria estava certa que ficou dentro da gaiola enquanto o experimento
acontecia. E adivinhe, a teoria estava certa, Faraday não recebeu nenhuma descarga
elétrica! Foi justamente por causa deste experimento que a blindagem eletrostática
também ficou conhecida por gaiola de Faraday.
Hoje em dia esse mesmo conceito pode ser visto nos aviões ou nos carros quando
eles são atingidos por raios. As cargas elétricas se distribuem pela carcaça metálica, não
afetando o que está dentro dela. Por isso, já sabe né? Se você estiver andando de carro e
começar uma tempestade, não se preocupe em sair dele, fique calmo e espere a chuva
passar. Se vier a ocorrer uma descarga elétrica você não se machucará. Além disso, esse
princípio também é aplicado na proteção de instalações elétricas perigosas ou
importantes. Esses sistemas são inseridos em uma malha fechada de metal, impedindo
que eles sejam afetados por campos elétricos externos.

E aí, tudo tranquilo com as propriedades dos condutores em equilíbrio
eletrostático? Aqui vai um exercício para você fazer o teste:

Exercício 18: Uma batata feita de metal (ou seja, de material condutor)
encontra-se carregada e em equilíbrio eletrostático. Sobre esta situação
podemos afirmar que
a) O campo elétrico é mais intenso no centro do condutor.
b) Todos os pontos da superfície do condutor apresentam o mesmo
potencial elétrico.
c) A carga elétrica em excesso se distribui uniformemente pela
superfície do condutor.
d) O campo elétrico é paralelo à superfície externa do condutor.
e) Não sei porque fiquei no celular pensando na vida enquanto passava
a aula.
Correta: B
Resolução em:
Módulo: EQEL - EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO
Lista: EQEL04EX - Exercícios de Compreensão #01

ELETRO S TÁTIC A N A P RÁTIC A

Antes de finalizarmos nosso estudo sobre a Eletrostática, vamos propor um desafio para
você! Você só vai precisar de uma caneta de plástico e de pedaços de papel cortados bem
pequenos. O primeiro passo é pegar a caneta e esfregar a parte de trás dela no seu cabelo por
alguns minutos. Pronto? Agora aproxime essa parte da caneta dos pedaços de papel. Percebeu o
que aconteceu? Os papéis foram atraídos pela caneta, certo? Física!
Ao esfregar a caneta no seu cabelo, você a eletrizou por atrito! Quando você aproxima a
caneta carregada aos pedacinhos de papel, que são neutros, só uma coisa pode acontecer: atração
entre eles!

C O N C LUS ÃO

E aí, curtiram estudar a Eletrostática? Espero que sim! Agora que terminamos essa
apostila você está apto para analisar diversos processos de eletrização que são muito comuns em
nosso dia a dia! Além disso, vários conceitos importantes também foram apresentados aqui.
Lembre-se de revisá-los!
Tudo que você aprendeu aqui será muito importante no estudo da nossa próxima apostila,
em que abordaremos a Eletrodinâmica e precisaremos de conceitos já estudados. Nos vemos lá!

