REVISÃO ENEM

Elétrostática
Lei de Coulomb
Interação entre cargas elétricas puntiformes:
❏ Carga elétrica puntiforme é um corpo eletrizado cujas dimensões são
desprezíveis em comparação com as distâncias que o separam de outros
corpos eletrizados com os quais interage.
❏ Interação entre duas cargas elétricas puntiformes: dadas duas cargas
elétricas puntiformes q1 e q2, a força F21 que a carga q2 exerce sobre a carga
q1, e a força F12 que q1 exerce sobre q2 são de mesma intensidade, mesma
direção e sentidos opostos.

k: constante eletrostática do meio (= ambiente)
k0: no vácuo (ou no ar): k0 = 9.109N.m2/c2
permitividade elétrica do meio
☑ A interação de cargas elétricas pontuais ocorre independente de haver contato
entre os corpos. Assim, dizemos que a força elétrica é uma força de campo.
❏ Lei de Coulomb: a intensidade F da força de interação eletrostática entre
duas cargas elétricas puntiformes q1 e q2, é diretamente proporcional ao
produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado
da distância d que as separa.
❏ Distribuição de cargas puntiformes: quando, numa dada região do
espaço, existem várias cargas elétricas puntiformes q1, q2,... qn, interagindo
com uma carga q, a força resultante

sobre q é obtida através da adição

Página 1
com Prof. Vasco

vetorial das respectivas forças de interação
sendo cada uma
dessas forças calculadas como se as outras cargas não estivessem
interagindo com q.

Campo Elétrico
Campo elétrico é a região do espaço que envolve um corpo eletrizado com carga Q,
denominada carga criadora ou carga fonte, e que fica modificada pela sua presença.
Detectamos a existência de campo elétrico num determinado ponto do espaço,
colocando uma carga elétrica puntiforme q naquele ponto. Se ela sofrer a ação de
alguma força de origem elétrica, concluímos que o ponto em questão pertence a
algum campo elétrico.
A carga puntiforme q é usualmente chamada carga de prova ou carga teste.

❏ Vetor campo elétrico
num ponto é a força elétrica por unidade de
carga de prova q colocada no ponto. Ele serve para avaliarmos
quantitativamente o campo elétrico nos diversos pontos da região.
As características do vetor campo elétrico são as seguintes:

● definição :
● direção: sempre a mesma de
● sentido: o mesmo de

.

se q for positiva e oposto a

se q for negativa.
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Num mesmo ponto do espaço, que pertence a um campo elétrico, existe um, e
somente um, vetor campo elétrico

que individualiza esse ponto.

❏ Campo elétrico em um ponto devido a uma carga:
Seja Q uma carga puntiforme que cria um campo elétrico num ponto P do campo,
situado a uma distância d de Q.
Temos:

● módulo:
● direção: reta que contém Q e P.
● sentido: afastamento de Q, se Q > 0 e de aproximação de Q, se Q < 0.

❏ Distribuição de cargas: o campo elétrico num ponto, devido a várias
cargas puntiformes, é dada pela adição vetorial dos campos criados pelas
cargas puntiformes, como se fossem únicas.
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Linhas de força: é um conceito que permite uma representação gráfica do campo
elétrico. Elas “nascem” nas cargas positivas e “morrem” nas cargas negativas.
O sentido das linhas de força é concordante com o do campo, e são tangentes a esse
vetor em cada ponto.

[I] – Fotografia e espectro de campo para uma carga puntiforme

[II] – Fotografia e espectro de campo para duas cargas de sinais opostos
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[III] – Fotografia e espectro de campo para duas cargas de mesmo sinal

[IV] – Fotografia e espectro de campo uniforme

OBSERVAÇÕES
(1) O número N de linhas de força que entram ou que saem de uma carga Q, é
diretamente proporcional ao módulo da carga.
Conseqüentemente, nas regiões em que as linhas de força estão mais próximas, é
maior a intensidade do vetor campo elétrico, pois a densidade de linhas é maior.
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(2) Num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas em excesso ficam
localizadas na superfície externa do condutor, estando mais concentradas nas
regiões mais pontiagudas do corpo, fenômeno conhecido como poder das pontas.
Fica claro, então, que nas proximidades das pontas, a intensidade do campo
elétrico é maior.

(3) O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo.
Assim, o vetor campo elétrico, num ponto qualquer da superfície de um condutor
em equilíbrio eletrostático, é perpendicular à superfície.

(4) Blindagem eletrostática: se um objeto for envolvido por uma capa metálica,
ficará isento de influências elétricas.
A blindagem eletrostática é utilizada com freqüência na proteção de aparelhos
elétricos contra influências externas.
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(5) Polarização do dielétrico: as moléculas de um dielétrico ( =isolante) podem ser
classificadas em dois tipos:
(I) polares: aquelas que, normalmente, têm uma distribuição não-simétrica de
cargas elétricas no seu interior; na ausência de um campo elétrico exterior, estão
orientadas ao acaso (fig a), mas, em presença de um campo elétrico exterior, as
moléculas polares se alinham conforme a (fig.b).

(II) não-polares: aquelas que têm uma distribuição simétrica de cargas elétricas no
seu interior e, que, na ausência de um campo elétrico externo, têm o aspecto da (fig.
a). Porém, em presença de um campo elétrico exterior, as moléculas têm as suas
extremidades eletrizadas e alinhadas conforme a (fig. b).

Esse fenômeno é denominado polarização de um dielétrico. A constante
dielétrica K de uma substância é uma medida de sua propriedade de reduzir a
intensidade de um campo elétrico estabelecido no seu interior.
(6) Rigidez dielétrica de um dielétrico: um material é considerado dielétrico
(isolante), quando é constituído de átomos tais que os elétrons estão fortemente
presos aos núcleos. A rigidez dielétrica de um determinado dielétrico é a
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intensidade mínima do campo elétrico que, aplicado ao dielétrico, faz com que
este perca a sua capacidade isolante, ocasionando sua ionização. Equivale a dizer
“o valor máximo do campo que um isolante suporta sem se ionizar.” Quando o material
é sujeito a campos de intensidade igual ou superior à sua rigidez dielétrica, há
liberação de elétrons e o material torna-se condutor. Têm-se uma faísca entre as
placas, mostrado na figura.

7) Movimento de cargas puntiformes nos campos elétricos uniformes:
Observe na figura a seguir que as linhas de força são paralelas e igualmente
espaçadas. Essa disposição é uma característica do campo elétrico uniforme, definido
como aquele no qual o vetor campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto da região
entre as placas.

Se uma partícula carregada com carga q (positiva ou negativa) for abandonada
(v0=0) num campo elétrico uniforme , desprezadas as ações gravitacionais, ficará
sujeita a uma força constante F = q . E, que implica numa aceleração constante,
caracterizando um M.R.U.V.
Uma carga puntiforme q abandonada num campo elétrico uniforme, irá acelerar
espontaneamente no mesmo sentido do campo, se q > 0 e em sentido oposto ao
campo, se q < 0.
(8) Condutor esférico em equilíbrio eletrostático: seja um condutor esférico de
raio R, eletrizado estaticamente com uma carga Q, uniformemente distribuída em
sua superfície externa.
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Potencial Elétrico
Campo elétrico uniforme é conservativo
O campo elétrico uniforme é conservativo, pois o trabalho que a força elétrica
realiza para deslocar uma carga de prova entre dois pontos desse campo não
depende da trajetória que a carga percorre para ir da posição inicial até a final.
Energia potencial elétrica de um sistema formado por uma partícula eletrizada
com carga q, posicionada a uma distância d de uma carga geradora Q, é dada por:

OBSERVAÇÕES
(1) A energia potencial elétrica de uma partícula num ponto de um campo elétrico
conservativo é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para levar esta
partícula do ponto dado ao ponto de origem da energia potencial elétrica.
Geralmente é escolhido como origem de energia potencial elétrica um ponto muito
afastado, no infinito.
Em alguns casos, pode-se assumir a Terra como tendo energia potencial elétrica
nula.
(2) O movimento espontâneo de cargas elétricas livres no interior de um campo
elétrico é sempre no sentido de diminuir a energia potencial.
Potencial elétrico num ponto: seja um ponto P, separado de uma distância d = r
de uma carga Q que gera um campo elétrico conservativo. O potencial elétrico do
ponto P em relação a um ponto de referência infinitamente afastado, é igual ao
trabalho realizado pela força elétrica, por unidade de carga, para levá-la do ponto
dado até o ponto de origem (= infinito).
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A unidade SI de potencial é o volt (V), definido pela razão joule/coulomb.

OBSERVAÇÕES
O potencial elétrico resultante num ponto de um campo elétrico gerado por uma
distribuição de cargas Q1, Q2, …, Qn, é dado pela soma algébrica dos potenciais
gerados por cada carga, caso existissem sozinhas.

Trabalho da força elétrica: o trabalho W realizado pela força elétrica sobre uma
partícula eletrizada q, entre dois pontos A e B de um campo elétrico conservativo,
cujos respectivos potenciais são VA e VB, é dado por:
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OBSERVAÇÕES
(1) A condição necessária e suficiente para que exista movimento de cargas livres
entre dois pontos de um campo elétrico, é que entre estes dois pontos exista uma
diferença de potencial (ddp ≠0).
(2) Equilíbrio eletrostático significa cargas elétricas em repouso, isto é, ddp = 0,
ou seja, potenciais iguais.
(2.1) Para um condutor em equilíbrio eletrostático:
(I) – o campo elétrico resultante nos pontos internos é nulo.
(II) – O potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor é constante.
(III) – Nos pontos da superfície do condutor em equilíbrio eletrostático, o vetor campo elétrico tem
direção perpendicular à superfície

(3) Superfície eqüipotencial é a superfície cujos pontos estão sob mesmo
potencial. O vetor campo elétrico , e, conseqüentemente as linhas de força,
são perpendiculares à superfície equipotencial em cada ponto dela.

(4) As linhas de força de um campo elétrico são sempre orientadas no sentido dos
maiores poten- ciais para os menores potenciais.
Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido natural, o potencial elétrico ao
longo dos seus pontos diminui.
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(5) Cargas positivas móveis se deslocam espontaneamente dos potenciais mais
altos para os potenciais mais baixos; cargas negativas móveis se deslocam
espontaneamente dos potenciais menores para os potenciais maiores.
(6) DDP entre dois pontos de um campo uniforme: é dada pelo produto da
intensidade E do campo elétrico constante, pela distância d entre os pontos, medida
ao longo da linha de força.

(7) Condutor esférico: todos os pontos, internos ou da superfície, de um condutor
em equilíbrio eletrostático, estão sob o mesmo potencial elétrico (ddp = 0). ( R =
raio da esfera)

Para pontos exteriores à esfera, a distância d = r é sempre medida a partir do
centro da esfera.
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TESTES
1) Um corpo está eletrizado positivamente:
a) se o corpo for um condutor.
b) se o corpo for um semicondutor.
c) se o corpo for um dielétrico.
d) se o número de prótons for inferior ao número de elétrons desse corpo.
e) se o número de prótons for superior ao número de elétrons desse corpo.
2) Dois corpos A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados
entre si, isolados de outros corpos. Após o atrito:
a) ambos ficam eletrizados negativamente.
b) ambos ficam eletrizados positivamente.
c) um fica eletrizado negativamente e outro continua
neutro.
d) um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro.
e) um fica eletrizado positivamente e o outro, negativamente.
3) Duas esferas metálicas iguais, eletricamente carregadas com cargas de módulos
q e 2q estão a uma distância R uma da outra e se atraem, eletrostaticamente, com
uma força de módulo F. São postas em contato uma com outra e, a seguir,
recolocadas nas posições iniciais.
O módulo da nova força eletrostática vale:
a) F/8
b) F
c) F/4
d) 9F/8
e) F/2
4) O capacitor de placas paralelas da figura possui uma capacitância C0. Quando a
chave S é ligada na posição I, o capacitor armazena uma carga Q0. Passando a
chave S para a posição II e introduzindo um dielétrico entre as placas do capacitor, e
a tensão V, a carga Q e a capacitância C passam a ser, respectivamente,

a) V > V0, Q > Q0 e C = C0
b) V < V0, Q = Q0 e C > C0
c) V < V0, Q < Q0 e C < C0
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c) V > V0, Q < Q0 e C > C0
e) V = V0, Q = Q0 e C = C0
5) Uma esfera metálica carregada, M, é aproximada de um eletroscópio de folhas
de alumínio, conforme o esquema ao lado. A carcaça metálica R do eletroscópio
está em contato elétrico permanente com o solo. Enquanto a esfera M estava muito
afastada do eletroscópio estabeleceu-se um contato elétrico transitório entre T e
R. Qual é a afirmação correta em relação à experiência em apreço?

a) As folhas só abrirão quando M tocar em T.
b) As folhas só abrirão quando M tocar em R.
c) As folhas só abrirão se o contato entre T e R for
mantido permanentemente.
d) As folhas só abrirão se a carcaça R receber uma carga
de mesmo valor, mas de sinal oposto ao de M.
e) As folhas abrirão à medida que M vai se aproximando
de T
6) Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se que cada
uma das três bolas atrai cada uma das outras duas. Três hipóteses são
apresentadas:
I. Apenas uma das bolas está carregada.
II. Duas bolas estão carregadas.
III. As três bolas estão carregadas.
O fenômeno pode ser explicado
a) somente pela hipótese II.
b) somente pelas hipóteses II e III.
c) somente pela hipótese I.
d) somente pela hipótese III.
e) por todas as três hipóteses.
7) A figura representa uma barra eletrizada que está próxima a duas esferas
condutoras em contato.
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Sem tirar a barra eletrizada, as esferas são afastadas com o auxílio de um material
isolante. Em seguida, mantendo as esferas afastadas, a barra eletrizada é retirada. A
figura que melhor representa a distribuição das cargas nas esferas, ao final desse
experimento, é:

Gabarito: 1.e / 2.e / 3.a / 4.b / 5.e / 6.a / 7.b
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