
Capítulo 21: Cargas Elétricas
1 Carga Elétrica

• Carga Elétrica: propriedade intrínseca das partículas fundamentais que compõem a matéria.
As cargas elétricas podem ser positivas ou negativas.

• Corpos que possuem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas são chamados de
eletricamente neutros (equilíbrio). Carga total é zero.

• Corpos com diferentes quantidades de cargas ⊕ e 	 estão eletricamente carregados.

• Objetos eletricamente carregados exercem forças uns sobre os outros.

(a) (b)

Figura 1: (a) Dois bastões carregados com cargas de mesmo sinal se repelem. (b) Dois bastões carregados com cargas de
sinais oposto se atraem. Os sinais positivos indicam um excesso de cargas positvas, e os sinais negativos um excesso de
cargas negativas.

• Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem.

2 Condutores e Isolantes

• Condutores: materiais nos quais as cargas elétricas se movem no seu interior. Ex.: metais.

• Não-Condutores ou Isolantes: materiais nos quais as cargas não podem se mover. Ex.: plástico,
borracha, vidro.

• Semicondutores: materiais com propriedades elétricas intermediárias entre as dos condutores
e os isolantes.

• Supercondutores: condutores perfeitos, ou seja, materiais nos quais as cargas se movem sem
encontrar nenhuma resistência.

• Elétrons de Condução: elétrons mais afastados do núcleo de átomos ou moléculas e que podem
se mover.

Exemplo: Suponha uma barra de cobre inicialmente neutra.
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Figura 2: Uma barra de cobre neutra é isolada eletricamente da terra ao ser suspensa por um fio de material não-
condutor. Qualquer das extremidades da barra é atraída por uma barra de plástico eletricamente carregada. Na figura,
elétrons de condução da barra de cobre são repelidos para a extremidade mais afastada da barra pela carga negativa da
barra de plástico, deixando a extremidade mais próxima com uma carga total positiva. Como está mais próxima, esta carga
positiva é atraída pela carga negativa da barra de plástico com mais força do que a carga negativa que se acumula na outra
extremidade é repelida, o que faz girar a barra de cobre.

Exemplo(Teste 1): A, B e D são placas de plástico carregadas. C é uma placa de cobre eletrica-
mente neutra.

O que ocorre com o par (C e D) e (B e D)?

3 Lei de Coulomb

Duas partículas exercem forças uma sobre a outra.

Figura 3: Duas partículas carregadas se repelem se as cargas form (a) positivas ou (b) negativas. (c) As patículas se atraem
se as cargas tiverem sinais opostos.

A força de repulção ou atração associada á carga elétrica é chamada força eletrostática.
Seja uma parícula com carga q1 e outra partícula com carga q2, separadas por uma distância r. a lei
de Coulomb:

(1)
−→
F = k

q1q2

r2 r̂,
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onde r̂ é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas (vetor de módulo 1 e
adimensional), k é uma constante.

Figura 4: A força eletrostática sobre a partícula q1 pode ser descrita em termos de um vetor unitário r̂ na direção da reta
que liga as duas partículas.

• Unidade carga elétrica: Coulomb (C)
• k é a constante eletrostática:

k =
1

4πε0
,

onde ε0 é a permissividade do vácuo

ε0 = 8.85×10−12 C2

Nm2 ,

Assim, a lei de Coulomb é reescrita como:

F =
1

4πε0

|q1||q2|
r2

Em um sistema con n partículas carregadas, as partículas interagem independentemente, aos
pares. Assim, por exemplo, a força que age sobre a partícula 1 é dada pela soma vetorial:

−−→
F1,tot =

−→
F12 +

−→
F13 +

−→
F14 + ...+

−→
F1n

Exemplos (21-1):

a) Duas partículas positivamente carregadas situadas em pontos fixos do eixo x. As cargas são
q1 = 1.60× 10−19 C e q2 = 3.20× 10−19 C, e a distância entre as cargas é R = 0.02 m. Calcule
−→
F12.
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b) q3 =−3.20×10−19 C e está a uma distância 3R/4 da partícula 1. Determine
−−→
F1,tot .

• A presença de q3 não altera
−→
F12!

c) As cargas q1 e q2 estão nas posições anteriores e, agora, temos q4 =−3.20×10−19 C a uma distância
3R/4 da partícula 1 e está sobre uma reta que faz um ângulo θ = 60°

4 Quantização da Carga

Todas as cargas, positivas ou negativas, podem ser descritas na forma:

q = ne, n =±1, ±2, ±3, ...

onde e, é a carga elementar, com valor:

e = 1.602×10−19C.

5 Conservação da Carga

Suponha a fricção de um bastão de vidro em um pedaço de seda.
O bastão fica positivo e a mesma quantidade de cargas negativas se acumula na seda. Isso significa
que a carga se conserva.
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Exemplo:
• Decaimento radioativo

238U −→239 T h+4 He
↓ ↓ ↘

92 prótons 92 prótons 92 prótons

(+92e) (+90e) (+2e)

• Aniquilação elétron-próton:

e−+ e+ −→ γ+ γ

Exemplo (21-2): A figura abaixo mostra duas partículas fixas, uma de carga q1 =+8q na origem e
outra partiícula de carga q2 =−2q em x = L.

Em que ponto, que não esteja a uma distância infinita das cargas, um próton pode ser colocado
de modo a ficar em equilíbrio?
Solução:−→
F1 =Força exercida sobre o próton devido a q1−→
F2 =Força exercida sobre o próton devido a q2

Para que o próton esteja em equilibrio:

−→
F1 +

−→
F2 = 0 ou

−→
F1 =−−→

F2 ou F1 = F2

(a) (b) (c)

Figura 5: (a) As forças não podem se cancelar(têm a mesma direção). (b) As forças não podem se cancelar(uma é sempre
maior). (c) As força podem se cancelar, na distância correta.

6 Condutores Esféricos

Se um excesso de cargas é deposotado em uma casca esférica feita de material condutor, a carga em
excesso se distribui uniformemente na superfície externa.

• Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada
situada ao lado de fora da casca como se toda carga estivesse situada no seu centro.
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Se a partícula estiver no interior da casca com distribuição de cargas, a casca não exerce nenhuma
força eletrostática sobre a partícula.

Exemplo: Duas partículas condutoras iguais, A e B, estão separadas por uma distância a (entre
os centros), muito maior que o raio das esferas. A esfera A tem carga positiva +Q, e a esfera B é
eletricamenteneutra. Inicialmete não existe nenhuma forçeletrostática entre as esferas.

• Suponha que a carga induzida nas esferas possa ser desprezada por elas estarem muito afas-
tadas.

a) As esferas são ligadas momentaneamente por um fio condutor. Qual é a força eletrostática entre
as esferas depois que o fio é removido?

b) A esfera A, que agora possui carga +Q/2 é ligada momentaneamente à terra e depois a ligação é
removida. Qual é a força eletrostática entre as esferas?

Não existe força eletrostática nesse caso.
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