
Cargas Elétricas e Eletrização

Física Eletricidade e Magnetismo
Prof. Marco Simões



Ao final dessa aula você entenderá

• Qual a natureza das cargas
elétricas
• O que são condutores e isolantes
• Quais as formas de eletrização
• Como elas se comportam em 

contato



Exemplo de problema



Carga elétrica

• É uma propriedade inata de algumas  
partículas fundamentais, que determina a 
interação eletromagnética entre elas.

• Ela é uma invariante relativística, ou seja, 
independe da velocidade da partícula.

• Além disso, trata-se de uma grandeza 
quantizada, ou seja, excetuando-se os quarks, 
toda partícula possui uma carga elétrica que é 
um múltiplo inteiro da carga elementar.

• A menor carga elétrica é a do elétron:

		e = −1,60217662	× 	10−19 	coulombs



Natureza das cargas elétricas



Natureza das cargas elétricas

• Hoje se sabe que há dois tipos de cargas elétricas, 
arbitrariamente chamadas por Benjamin Franklin (1706-
1790) de:

• Carga negativa → atribuída ao elétron (~ em 1897).
• Carga positiva → atribuída ao próton (~ em 1920).
• Apesar de a massa do elétron ser 1/1836 da massa do 

próton, ambos possuem, em módulo, o mesmo valor de 
carga elétrica, a carga elementar,  dada por:

		e = −1,60217662	× 	10−19 	coulombs



Natureza das cargas elétricas



Carga elétrica

A carga
elétrica de 
um corpo é
determinada
pela
quantidade
de partículas
em excesso



Condutores elétricos
• Nos condutores, as ligações 

metálicas entre os átomos 
permitem que os elétrons das 
camadas mais externas sejam 
compartilhados por vários 
átomos.

• Dessa forma, esses elétrons de 
condução formam um mar de 
elétrons que se move 
aleatoriamente pelo condutor 
até que o mesmo seja 
submetido a uma diferença de 
potencial.



Isolantes elétricos

• São aqueles que não
oferecem condições para a 
passagem da corrente
elétrica.

• Em sua estrutura
apresentam poucos elétrons
livres

• Exemplos: cerâmica, 
borracha, madeira, vidro



Semicondutores e supercondutores
• Semicondutores –

funcionam ora como 
isolantes, ora como 
condutores, possuindo 
propriedades 
intermediárias entre 
os dois. 

• São a base da  
eletrônica, por serem a 
matéria-prima dos 
transistores.



Semicondutores e supercondutores
• Supercondutores –

são substâncias que, a 
baixas temperaturas, 
deixam de oferecer 
qualquer dificuldade à 
passagem de cargas 
elétricas. 

• Sua aplicação inclui 
processadores 
extremamente rápidos 
em equipamentos de 
pequenas dimensões e 
levitação magnética



Teoria das bandas



Teoria das bandas Cobre

Carbono



Tipos de eletrização estática



Exemplo: Gerador de Van der Graaf

https://www.youtube.com/watch?v=Xqt2gAalV4Y

Eletrização por atrito (exemplos): https://youtu.be/PBjxCJVT6BY

https://youtu.be/PBjxCJVT6BY


Eletrização por atrito

• A eletrização 
por atrito 
segue uma 
ordem 
chamada 
triboelétrica. 
As substâncias 
acima cedem 
elétrons para 
as de baixo.



Eletrização por atrito - Exemplos



Eletrização por contato

5µC 7µC 5µC 7µC 6µC 6µC

-6µC -8µC -6µC -8µC -7µC -7µC

-6µC 10µ
C

-6µC 10µ
C

2µC 2µC

6µC -12µC 6µC -12µC -3µC -3µC



Eletrização por contato - Exemplo

• A esfera A abaixo toca primeiro a esfera B e 
depois a esfera C. Qual a carga final de cada
uma?



Carregamento por indução



Carregamento por indução - exemplo

Corpo inicialmente neutro

Pente carregado



Exemplo de problema


